
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И ПОСЛОВЕ  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Захтев за издавање решења 
(за  грађење објеката и извођење радова по чл. 145. ЗПИ)                                               

 У складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) подносим захтев за издавање 
одобрења за: 
 1. грађење помоћног објекта* 
 2. грађење економског објекта** 
 3. извођење радова на инвестиционом одржавању објекта / уклањању препрека за особе са 
инвалидитетом 
 4. изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру 
постојеће регулације улица / уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица 
 5. реконструкцију/адаптацију/санацију 
 6. промену намене објекта без извођења грађевинских радова / промену намене уз извођење 
грађевинских радова 
 7. извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора 
 8. уградњу унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат / 
прикључење на изграђену вововодну, канализациону, гасну и сл. мрежу 
 9. грађење зидних ограда 
 10. постављање антенских стубова и секундарних односно дистрибутивних делова електронске 
комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске 
електродистрибутивне мреже која обухвата 10kV, 20kV i KV вод, типске трансформаторске станице 10/04kV, 
20/04kV, 35/10(20) kV и 35/04 kV до места прикључка на објекту купца (1kV), 10kV и 20kV разводна 
постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, 
електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kV, типски топловодни прикључци 
у Младеновцу_________, у улици ______________________________ бр. ______ на катастарској парцели број: 
_________ КО ____________________________. 

Уз захтев прилажем: 
1. идејни пројекат, осим за радове на инвестиционом одржавању објекта / уклањању препрека за особе са 

инвалидитетом када се прилаже технички опис и попис радова, 
2. Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, односно 

доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта (оригинал власнички 
лист  не старији од 6 месеци и др. потребни докази у складу са чл. 135. Закона) 

3. доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађ. земљишта 
4. доказ о плаћеној такси за прикључење (уколико се захтев односи на прикључење на струју, воду и сл.) 
5. доказ о уплати административних такси за подношење захтева и издавање решења: 

- износ: 300,00 динара; жиро рачун бр: 840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 82-070; сврха уплате: 
републичка административна такса примала: Република Србија  
- за издавање решења само за економске објекте износ: 260,00 динара; жиро рачун бр: 840-742221843-57; 
модел: 97; позив на број: 82-070; сврха уплате: републичка административна такса примала: Република Србија 
- за издавање решења за све врсте објекта, осим за економске објекте износ: 770,00 динара; жиро рачун бр. 
840-742221843-57; модел: 97, позив на број: 82-070; сврха уплате: републичка административна такса 
прималац: Република Србија 
 
 Потпис подносиоца захтева
  
  

Име и презиме 
  
  

Адреса становања 
  
  

Место 
  
У Младеновцу                                          

године 
 

Контакт телефон 
  



 
                                                            


