
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
О П Ш Т И Н А  Ч О К А 
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА 
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности 
 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У 
ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

 

                  У складу са чл. 36. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре подносим  

захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за 

_______________________________________________________________________________________ 
 
  у ___________________________________, у ул. ____________________________________________, 
 
  на парц.бр. ___________________ к.о. _____________________________________________________. 
 

 ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ 

1. Име и презиме / Пословно име:  

_________________________________________ 

2. Адреса / Седиште: ________________________________________ 

3. ЈМБГ (број пасоша за странца) / Матични број: _________________________ 

4. ПИБ (за правно лице): _____________________________________ 

  

 ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА, АКО ПОДНОСИЛАЦ НИЈЕ ИНВЕСТИТОР  

1. Поднослиац је: 

☐ пуномоћник; или 

☐ финансијер 

2. Име и презиме / Пословно име:  

________________________________________________ 

3. Адреса / Седиште: ________________________________________ 

4. ЈМБГ (број пасоша за странца) / Матични број: _________________________ 

5. ПИБ (за правно лице): _____________________________________ 

 

 



Уз захтев прилажем: 

1. Главни пројекат заштите од пожара (минимум 3 примерка) 
 
2. Пројекат за извођење (минимум 3 примерка) 

 
        3. Уплатница у износу од 300,00  динара 
            на жиро рачун: 840-742221843-57 ; Позив на број: 47-211 

прималац:  Буџет Републике Србије 
            сврха: уплата РАТ 
 
   НАПОМЕНА: 

      ▪ Када је, у складу са законом којим се уређује заштита од пожара, утврђена обавеза прибављања 
сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, инвенститор доставља 
надлежном органу главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује 
заштита од пожара и пројекат за извођење, израђен у складу са правилником којим се уређује 
садржина техничке документације, у електронској форми, као и онолико примерака у паприној 
форми колико подносилац захтева жели да му орган надлежан за послове заштите од пожара овери 
приликом издавања сагласности. 

      ▪ Надлежни орган, по пријему главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење, без 
одлагања, у име и за рачун инвеститора, подноси органу надлежном за послове заштите од пожара, 
захтев за давање сагласности на пројекат за извођење. 

         

 
Чока, дана ____________2015.  год.                              
 
 

   Подносилац захтева: 
 
        _________________________________________ 
                   својеручни потпис ( и печат за правна лица) 
              
                       ______________________________________________ 
            место и адреса становања одн. седиште правног лица 
                         

       ______________________________________ 
                  контакт телефон  


