
ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД СОМБОР 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 
МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

ПРИЈАВА РАДОВА 
 
Област: послови из области урбанизма - поверени послови 
 
Ко покреће поступак и на који начин 
 
Најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, Инвеститор подноси пријаву радова 
овом органу. 
 
Пријава радова се подноси електронски кроз ЦИС (преко АПР-а-грађевинске 
дозволе), а уз пријаву се прилаже: 
- доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, у складу са овим законом, као и  
- доказ о плаћеној републичкој административној такси за захтев у износу од  
310,00 дин.  
- доказ о плаћеној плаћеној републичкој административној такси (Тар.бр.171а) на 
рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 81-232 (за физичка лица) или 97 КБ-
232-ПИБ (за правна лица), и то: 
 - за објекте категорије А износ од    910,00 дин. 
 - за објекте категорије Б износ од 4.550,00 дин. 
 - за објекте категорије В  износ од 5.460,00 дин. 
 - за објекте категорије Г  износ од 5.460,00 дин.* 
 
и накнадa за покретање поступка кроз ЦЕОП 500,00 дин. 
 
Уз пријаву радова: 
- за линијске инфраструктурне објекте, када је решење о грађевинској дозволи 
издато на основу коначног решења о експропријацији, доставља се и 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 овим законом.  
 - се доставља и 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; 
 
У пријави инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно 
извођења радова. 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство о поднетој пријави 
обавештава Грађевинску инспекцију.  
 
Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 



 
Правни основ 
Овај поступак регулисан је чланом 148. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 
145/2014).  


