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ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
Предмет: Захтев за вршење техничког прегледа и  

       издавање УПОТРЕБНЕ  ДОЗВОЛЕ 
 
 

На основу члана 154. и 158. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
одлука УС и 50/2013 – одлука УС), потребно је да након достављања позитивног  Извештаја 
Комисије за технички преглед издате Употребну дозволу, за изграђени             
______________________________________________________________________________ 

(врста / намена објекта и  опис локације на којој је објекат изграђен: број катастарске парцеле, потес, катастарска општина) 
 
Подаци неопходни за издавање употребне дозволе: 
- назив и адреса инвеститора: 
 

______________________________________________________________________________ 
- за предметни објекат издата је грађевинска дозвола број:____________________ од 
_______________________, чији је саставни део следећа техничка документација: 
________________________________________________________израђен од стране 
______________________________________________________________________________; 
- назив и адреса ивзођача радова и име одговорног извођача радова: 
 

______________________________________________________________________________ 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ: 
1) Геодетски снимак објекта  
2) доказ о праву својине, односно право закупа на грађевинском земљишту, односно доказ о 
праву својине на објекту ако се изводе радови на реконструкцији, доградњи или 
надзиђивању објекта (поседовни лист односно извод из листа непокретности – издат од 
стране Службе за катастар непокретности Свилајнац - не старији од 6 месеци) 
3) правноснажна Грађевинска дозвола или Одобрење за извођење радова 
4) Пројекат изведеног објекта, односно главни пројекат потврђен и оверен од стране извођача радова 
и надзорног органа да је изведено стање једнако пројектованом стању из главног пројекта 
5) Сертификат о енергетским својствима објекта - Енергетски пасош 
6) Сагласност на Студију о процени утицаја објекта на животну средину  
7) Решење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Јагодини – за 
објекте за које је потребно прибавити сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите 
од пожара 
8) __________________________________________________________________________ и 
9) доказ о уплати административних такси (према подацима наведеним на полеђини 
захтева). 
 

ПОДНОСИЛАЦ   ЗАХТЕВА    

      __________________________ 
           (име и презиме) 

 
 

__________________________ 
                                 (адреса, место) 

 

      __________________________  
               (телефон) 



 
 
 
 
Сврха уплате:     Републичка административна такса 
за подношење захтева         за подношење захтева 
Општина Свилајнац                         Буџет РС 
износ: 110,00 динара         износ: 280,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94    ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97       број модела 97   
позив на број  98-097     позив на број 98-097 
 
 
 
  

За физичка лица за издавање употребне дозволе 
Сврха уплате: за формирање комисије Републичка административна  
Општина Свилајнац                         Буџет РС 
износ: 2.200,00 динара        износ: 480,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94    ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97       број модела 97   
позив на број  98-097     позив на број 98-097 

 
Сврха уплате: за издавање решења    
Општина Свилајнац                          
износ: 2.200,00 динара                      
ж.р. 840-742351843-94     
број модела 97         
позив на број  98-097      

 
 

 
За правна лица за издавање употребне дозволе 

Сврха уплате: за формирање комисије Републичка административна  
Општина Свилајнац                         Буџет РС 
износ: 11.000,00 динара        износ: 480,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94    ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97       број модела 97   
позив на број  98-097     позив на број 98-097 

 
Сврха уплате: за издавање решења    
Општина Свилајнац                          
износ: 11.000,00 динара                      
ж.р. 840-742351843-94     
број модела 97         
позив на број  98-097      
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