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МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 

 

ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА 
 
Област: послови из области урбанизма - поверени послови 
 
Ко покреће поступак и на који начин 
 
Инвеститор одмах по завршетку њихове изградње, подноси изјаву о завршетку 
израде темеља овом органу, кроз ЦИС (преко АПР-а-грађевинске дозволе) и уз 
изјаву прилаже:  
- геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима којим се 
уређује извођење геодетских радова., као и  
- доказ о плаћеној републичкој административној такси за захтев у износу од 
310,00 дин. (Тар.бр.1.) на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 81-232 (за 
физичка лица) или 97 КБ-232-ПИБ (за правна лица), 
- доказ о плаћеној републичкој административној такси за потврду (Тар.бр.164.) 
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 1.370,00 дин. 
 - за објекте категорије Б износ од 2.730,00 дин. 
 - за објекте категорије В  износ од 3.640,00 дин. 
 - за објекте категорије Г  износ од 3.640,00 дин.* 
 

 и накнадa за ЦЕОП 500,00 дин.  
 
Акт којим се одлучује у поступку 

Надлежни орган без одлагања потврђује пријем изјаве, осим ако је подносилац у 
пријави навео податке који нису у складу са подацима из грађевинске дозволе, 
односно решења из члана 145. Закона на основу којих се гради, као и ако није 
доставио геодетски снимак изграђених темеља, израђен у складу са прописима 
којим се уређује извођење геодетских радова у ком случају налаже инвеститору да 
без одлагања достави уредну пријаву темеља и обавештава га да ће се ако не 
поступи по том налогу сматрати да није извршена уредна пријава темеља. 

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема изјаве  о завршетку израде 
темеља, обавештава надлежну грађевинску инспекцију о пријему те изјаве, без 
обзира да ли је та изјава уредна и потпуна. 

Ако надлежни орган на основу геодетског снимка утврди да постоји одступање 
изграђених темеља у односу на издату грађевинску дозволу, без одлагања ће о томе 
обавестити грађевинског инспектора. 



Надлежна грађевинска инспекција је обавезна да у року од три радна дана по 
пријему обавештења изврши инспекцијски надзор изграђених темеља и да о 
резултатима тог надзора обавести надлежни орган. 

 
Правни основ 
Овај поступак регулисан је чланом 36. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015 и 
96/2016). 
 


