Завршетак објекта у конструктивном смислу
Захтев се подноси путем Централног Информационог Система:
https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/.

За подношење захтева и објављивање података и докумената кроз посебан
информациони систем Централне евиденције обједињених процедура, накнада износи:

− за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу 500,00 динара.
− за подношење захтева за потврду надлежног органа о пријему изјаве о
завршетку објекта у конструктивном смислу, по тарифном броју 1 Закона о
републичким административним таксама, плаћа се, у корист Републике
Србије, Републичка административна такса у износу од 330,00 динара на
рачун број: 840-742221843-57, број модела 97 позив на број 69 236.
− за потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку објекта у
конструктивном смислу, по тарифном броју 164 Закона о републичким
административним таксама, плаћа се у корист Републике Србије,
Републичка административна такса на рачун број: 840-742221843-57, број
модела 97 позив на број 69 236. и то:
1. За објекат категорије А................... 1.460,00 динара
2. За објекат категорије Б ................... 2.910,00 динара
3. За објекат категорије В ................... 3.880,00 динара
4. За објекат категорије Г ................... 3.880,00 динара
Приказ кроз уплату у „CEOP“ систему републичких административних такси за
уплату збирно износи:

1.
2.
3.
4.

За објекат категорије А ................. 1.790,00 динара
За објекат категорије Б ................. 3240,00 динара
За објекат категорије В ................. 4210,00 динара
За објекат категорије Г.................. 4210,00 динара

У наставку је формулар: Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу,
употребљава код предаје захтева путем Централног Информационог Система.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
СУБОТИЦА
Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
Члан 152. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19,
9/20 и 52/21)
Подаци о извођачу радова (подносиоцу пријаве):
1. извођач радова ................................................................................................................................
2. адреса извођача ..............................................................................................................................
3. контакт телефон...............................................................................................................................
Подаци о локацији:
место......................................... улица и број.....................................................................................
к.о. и број парцеле............................................................
Подаци о инвеститору:
1. презиме и име (или назив)...............................................................................................................
2. адреса ................................................................................................................................................
Подаци о објекту за који се подноси пријава:
1. назив објекта (из пројекта)...........................................................................................................
2. категорија и класификациони број.............................................................................................
3. број и датум Грађевинске дозволе - одобрења ....................................................................
4. број и датум пријаве почетка изводјења радова .......................................................................
5. број главног пројекта (архитектонски део) и датум..................................................................
Изјава о завршетку изградње објекта у конструктивном смислу:
Као извођач напред наведеног објекта изјављујем да је изградња конструкције завршена на
дан......................................................................... године.
ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ:
1. Грађевинска дозвола
2. Пројекат за грађ. дозволу (пдф)
3. Доказ о уплати републичке административне таксе
4. Геодетски снимак објекта
5. Пуномоћ (у случају овлашћеног лица)
ПОДНОСИЛАЦ ИЗЈАВЕ
.........................................
(оверава извођач радова)

