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МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О 
ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

 
Област: послови из области урбанизма - поверени послови 
 
Ко покреће поступак и на који начин 
 
Захтев за издавање уверења о поднетом захтеву за озакоњење може поднети 
физичко или правно лице/предузетник Одељењу за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора лично на шалтеру број 
1. у згради Скупштине Града Сомбора, Сомбор, Трг Цара Уроша 1. или путем поште. 
 
Правни основ 
Овај поступак регулисан је чланом 39. Закона о озакоњењу објеката („Службени 
гласник РС“, број 96/2015) и чланом 30. Закона о општем управном поступку ("Сл. 
глaсник РС", бр. 18/2016).  
 
Одлучивање у поступку 
У захтеву се наводи под којим именом је поднет захтев за озакоњење, под којим 
бројем и датумом. 
Уверење се може издати ради исходовања привременог прикључења објекта на: 
а)  инфраструктуру (НН мрежу, гасну мрежу, водовод, канализација,...) 
б) друго (ради пријаве пребивалишта, ради конкурисања за доделу грађевинског 

материјала, итд.) 
Уз захтев за издавање уверење о поднетом захтеву за озакоњење прилаже се доказ 
о уплати републичке административне таксе која се уплаћује на рачун број 840-
742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, са позивом на број 97 81-232 
(физичка лица) или 97 КБ-232-ПИБ (за правна лица), сврха дознаке „Републичка 
административна такса“, у износу од 620,00  динара, по Тарифном броју 1. и 11. 
таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 43/03.....50/18- усклађени дин. износи). 
 
Акт којим се одлучује у поступку 
Након подношења уредног захтева и утврђивања основаности поднетог захтева, 
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство издаје уверење о 
поднетом захтеву за озакоњење.  
 
Законски рок 
За издавање уверења о поднетом захтеву за озакоњење прописан је рок од  30 дана 
од дана подношења захтева за издавањем уверења (општи рок из члана 145. ЗУП-
а). 


