
Република Србија – А.П. Војводина 
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 
 

Инвеститор : .......................................................................................................... 
                                                      презиме и име / назив фирме  
 
ЈМБГ/ПИБ   ........................................................ 
 

З А Х Т Е В за издавање 

Одобрења за извођење радова 
на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-

испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 
 
 

Врста радова на објекту ........................................................................................ *о к р е н и 
Постојећа врста и намена објекта ............................................................................ 

Локација изградње-радова на објекту .................................................................... 
 
 

Обавезни прилози : 
1. Идејни пројекат односно технички опис и попис радова (за извођење радова на 

инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом); 

2. доказ о праву својине на објекту односно о праву својине или праву закупа на 
грађевинском земљишту (Препис-извод из листа  непокретности- издаје Катастар ) - 
оригинал не старији од 6 месеци; 

3. доказ о уређењу односа у погледу плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта; 

4. доказ о плаћеној административној такси. 
 

*** 
За грађење односно извођење радова на грађевинском земљишту или објекту 

који је у власништву више лица, прилаже се и оверена сагласност тих лица, а ако се радови 
изводе на надзиђивању, прилаже се уговор у складу са Законом о одржавању стамбених 
зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95...). 

 
Напомена: за објекте евентуално потребни остали услови - бићете информисани 
Таксе: републичка административна такса 

 
У Чоки, ............................ 
. 

                     Подносилац захтева 

................................................................... 
       својеручни потпис (и печат за правна лица)  

Адреса-седиште …………………………. 

Контакт телефон …………………........... 



Грађење објеката из члана 2. тач. 24) и 24а) овог закона, извођење радова на инвестиционом 
одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, 
односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, 
као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, 
санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење 
грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног 
простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у 
постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних 
делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни 
стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 кв, 20 кв и кв вод, 
типске трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв и 35 кв напонски ниво и део 
електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 кв, 20/04 кв, 35/10 (20) кв и 35/04 
кв до места прикључка на објекту купца (1 кв), 10 кв и 20 кв разводна постројења, мање црпне 
станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; 
компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе 
енергије инсталиране снаге 50 кW, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се 
на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које 
издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе. 
 

*** 
 

24) помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој 
парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, 
оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.); 

24а) економски објекти јесу објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за 
гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, 
кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, 
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за 
складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, 
бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа 
(амбари, кошеви) и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и 
возила, пушнице, сушионице и сл.); 


