
  
  

Градска општина Раковица 
Управа градске општине 
Одељење за грађевинску и комуналну инспекцију 
Одсек за комуналне инспекције 
Адреса: Мишка Крањца бр. 12 
11 000 Београд 
Република Србија         Веза:  

 

Подносилац:   

 
ЗАХТЕВ ЗА УВИД И ФОТОКОПИРАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА 

 

Подносилац, овим путем, подноси захтев за увид у списе предмета _______________ („Предмет“), 
те захтев за копирање одређених списа Предмета, а које списе ће определити након 
извршеног увида, у складу са чланом 64. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење“). 

 Наиме, горе наведеним чланом је прописано следеће: „Право на разгледање списа састоји се 
од права странке да разгледа списе у присуству службеног лица, да о свом трошку умножи 
или добије копију списа и да јој се копија списа, о њеном трошку, достави преко поште или на 
други погодан начин. Списи се разгледају у просторијама органа који чува списе.“ 

С тим у вези, како је Подносилац странка у поступку,  то моли надлежни орган да одобри 
Подносиоцу, увид и фотокопирање списа из Предмета.   

 

У ____________, дана ______________ године          Подносилац: 

 

______________________________ 

 

Унети податке о надлежном органу, који 
води предмет, за који желите да 
извршите увид. 
Ми овде као пример користимо Градску 
општину Раковица. 
 
НАПОМЕНА: Увид у списе предмета, може 
да се изврши и у предметима који водите 
пред судовима/тужилаштвима, у том 
случају само унети податке надлежног 
суда/тужилаштва.  

 

Уписати број предмета, за који желите 
да извршите увид у списе. Унети име и презиме, адресу и контакт. 

Уписати број предмета, односно број 
који је заведен под „везом“. 

Уколико се увид врши пред 
судом/тужилаштво, цитирана 
законска одредба је вишак, 
односно, треба да се избрише. 

Уколико се увид врши пред 
судом/тужилаштвом, реч орган заменити 
суд/тужилаштво. 
 
НАПОМЕНА: Изузетно, поступајући 
судија/тужилац могу одбити захтев за 
увид у списе предмета, ако нађу да немате 
интереса за увид или из неког другог 
разлога.  
 

Унети место, као и датум састављања захтева. 

Потпис подносиоца 


