
Издавање грађевинске дозволе  
 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
(„Službeni glasnik RS“ br. 113/15)  
 od čl. 16- do čl 23 
 
Подношење захтева за издавање грађевинске дозволе: 
 
Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном 
органу кроз ЦИС.  
чл.16 
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:  
 извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим 

се уређује садржина техничке документације;  
 пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се 

уређује садржина техничке документације;  
 доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење 

решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију.  
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:  
 доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако 

је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је 
Законом прописано да се тај доказ не доставља;  

 уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен 
 уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о 

обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање 
грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;  

 извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје 
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине;  

 енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу 
енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе;  

 сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе 
радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више 
лица;  

 доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима 
посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање 
стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста 
радова;  

 услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно 
преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за 
транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се 
уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;  

 доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, 
односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за 
које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе. 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе за градњу комуналне инфраструктуре у 
регулацији постојеће саобраћајнице прилаже се и геодетски снимак постојећег стања 
на катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући 
регистар у складу са законом.  



За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта, саставни део захтева из става 1. овог члана је и изјашњење подносиоца о 
начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и средствима 
обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена 
грађевинска површина прелази 200 м² и који садржи више од две стамбене јединице. 
 
Измена решења о грађевинској дозволи  
 
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 
( od čl. 24- do čl 27) 
 
Подношење захтева за измену решења о грађевинској дозволи 
чл. 24 
Поступак за измену решења о грађевинској дозволи спроводи се у обједињеној 
процедури, а покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС.  
Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се:  
 нови пројект за грађевинску дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску 

дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке 
документације, ако се измена тражи због измене пројекта за грађевинску дозволу; 

 доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у 
смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено 
законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се 
измена тражи због промене инвеститора;  

 уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса 
финансијера у то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање 
из решења о грађевинској дозволи, ако се измена тражи због брисања 
финансијера из тог решења;  

 изјашњење инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања 
доприноса. 


