
 

Име и презиме инвeститора (за физичка лица) 
 

 ________________________________________ 
 

Назив правног лица (за правна лица)  

 
_________________________________________ 

ОПШТИНСКА  УПРАВA НОВИ БЕЧЕЈ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НОВИ БЕЧЕЈ 

            ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА 

 

   У складу са чл.148. Закона о планирању и изградњи  подносим пријаву радова за  

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
( навести врсту и намену објекта, спратност  и  габарит објекта) 

 
  у ___________________________________, у ул. ____________________________________________, 

 
  на парц.бр. ___________________ к.о. _____________________________________________________. 

 

 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА бр.: _____________________ издата дана ______________________ 
 

  ПОЧЕТАК  ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА: _______________________ године. 
 

  ЗАВРШЕТАК ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА: ____________________ године. 

 
  

Уз захтев прилажем: (заокружити број испред достављеног прилога) 

Опште доказе 

1.  доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта  
          ( ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе). 

 

 2.  средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта  
       (ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате) 

 

3.  Уплатница у износу од 580,00  динара 
        на жиро рачун: 840-742221843-57  

        позив на број    97 97 17-221 ( за физичка лица) или 97 КБ-221-ПИБ  (за правна лица) 
        прималац:  буџет Републике Србије 

        сврха: Републичка административна такса за захтев и потврду  

4.  Уплатница у износу од 250,00 динара 
 на жиро рачун: 840-742351843-94 позив на број    97 17-221 ( за физичка лица) или 97 КБ-

221-ПИБ ( за правна лица); Прималац:  Приход општинске управе; Сврха: уплата накнаде 
 

 

   

Посебне доказе 

 4. сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде 
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука да није 

потребна израда студије. 

5. акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у 

складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са законом о 

планирању и изградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске инфраструктурне објекте 
издато на основу коначног решења о експропријацији.  

 

 
 

    ОКРЕНИ 



  

 
  

 
 

 

 
   НАПОМЕНА: 

           ▪    Инвеститор подноси пријаву радова најкасније осам дана пре почетка извођења радова.  
           ▪   Надлежни орган о поднетој пријави обавештава грађевинску инспекцију.  

           ▪   Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 
           ▪   Број телефона за додатне информације: 023-772-320 локал 103. 

 

 
       

 

                      
                

          

 

 

 

 

 

Закон.заступн., пуномоћник, 
заједнички представник 

/Потпис подносиоца/ 

  

/Адреса закон.заступн.пуномоћ. 

заједн. предст. / 
/Адреса подносиоца/ 

  

����    /Мобилни или фиксни 

телефон / 

/Датум 
подношења/ 

����    /Мобилни или фиксни телефон 

подносиоца/ 


