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ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 
032  ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ 

             

           Ч а ч а к 
 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РАСКОПАВАЊЕ 
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
 

Подносилац захтева: 

Име, очево име и презиме (за подносиоца захтева физичко лице):__________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Пуно или скраћено пословно име привредног друштва (за подносиоца  
 
захтева правно лице):__________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
Адреса (место, улица и број):____________________________________________ 

 
ЈМБГ (за физичко лице подносиоца захтева):_____________________________ 

 
Матични број и ПИБ (за правно лице подносиоца захтева):_________________ 

 
Телефон за контакт:___________________________________________________ 

 

Подаци о локацији: 

Место: _____________________________________________  
Улица и број: _______________________________________ 
Катастарска општина: ______________________________  
Број катастарске парцеле: ___________________________ 
 
Подносим захтев за издавање одобрења за раскопавање површине јавне 
намене и то улице ________________________________, код кућног броја _______, 
ради постављања  (прикључења) _______________________. Радови због којих 
се раскопава јавна површина  изводиће се од ____________до 
________________.  

 
 

Потребно је приложити: 

- скица трасе раскопавања са ближим подацима о инсталацији, објекту или уређају 
који се поставља, односно прикључује на подземне инсталације 

- уговор закључен са ЈП ''Градац'' Чачак којим се регулишу права и обавезе у 



погледу заштите и поправке раскопане површине; 

- препис или фотокопија одобрења за изградњу објекта због чијег се прикључења 
врши раскопавање или копија плана парцеле са снимљеним постојећим објектoм и 
преписом листа непокретности катастра непокретности, не старија од 6 месеци; 

- решење о одобрењу јавног предузећа којим се дозвољава прикључак на одређену 
инсталацију (водоводну, канализациону, ПТТ и сл.); 

- сагласност привредних друштава која на делу где се врши раскопавање поседују  
инсталације (''Телеком Србија'' РЈ ''Чачак'', ЕПС ЈП ''Електросрбија'' Краљево, 
Електро дистрибуција ''Чачак'' Чачак, ЈКП ''Водовод'', НИС-ЕНЕРГОГАС и др.) 

- услове ЈКП «Градско зеленило» Чачак о мерама заштите јавне зелене површине, 
ако се раскопавање врши на јавној зеленој површини; 

- фотокопија решења којим се даје сагласност на пројекат привремене саобраћајне 
сигнализације, ако извођење радова утиче на режим саобраћаја 

- доказ о уплати таксе од 250 дин. на жиро рачун број 840-742241843-03,шифра 

плаћања 153,позив на број 97  93-034 , прималац: Буџет града Чачка, сврха уплате: 

градска административна такса 
 

 

 

 

                                                                   потпис подносиоца захтева: 
                                                 (за правно лице – потпис овлашћеног лица и печат) 

 
     __________________________________________                                                             
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


