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Одељење за урбанизам и грађевинарство

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ДАТУМ ПРИЈЕМА:
ОРГА
Н

ОРГ.
ЈЕДИН.

IV

02

/Презиме и име, oдносно назив инвеститора – попунити штампаним словима/

Предмет
захтева

Подаци о
објекту

БРОЈ

ТАКСА

ПРИЛОГ

350 –

/ Матични број инвеститора /

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 1)
( чл.53. Закона о планирању и изгради )

Намена:
Габарит:
Спратност(висина):

Планир.диспозиц.
Техн.
карактеристике:

Подаци о
локацији
објекта

Потребна
документа
уз захтев

1.
2.
3.
4.
5.

Место:

Улица и број:

Бр. кат.парцеле:

Кат.општина:

Копија плана катастарске парцеле (грађевинске парцеле), не старија до 6 месеци
Извод из катастра подземних инсталација (само ако ситуација на терену то захтева)

Тар.бр.
1+171b

Приложена
такса

12/2-1

Такса
Реп.админ.такса

Прималац
Буџет Р.Србије

Локална админ.такса

Износ
3240,00

Жиро-рачун
840-742221843-57

Позив на број

97

76-072

840-742251843-73

97

76-072

2000,00

- за градњу објекта

12/2-2

- за издавање услова за израду
техничког пројекта парцелације,
препарцелизације или исправке међе

12/2-3

- за издавање услова за израду

Буџет општине
Неготин

3.000,00
4.000,00

урбанистичког пројекта

Образложење
НАПОМЕНА:
1) Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских
парцела, на основу планског документа.
2) Информацију о локацији издаје орган надлежан за издавање локацијских услова у року од осам дана од дана подношења захтева, уз
накнаду стварних трошкова издавања те информације.

/Потпис подносиоца/

/Адреса закон.заступн.пуномоћ. заједн. предст. /

/Адреса подносиоца/

/ЛК бр. закон.заступн.пуномоћ.заједн. предст. /

/Број личне карте подносиоца/



/Мобилни или фиксни телефон /

/Датум подношења/

Овај образац израдила је Служба ОУЦ Општинске управе општине Неготин. Његово умножавање и неовлашћена продаја није дозвољена.



/Мобилни или фиксни телефон подносиоца/

Образац ОУЦ~ЗС~350.2~ИЛ

Закон.заступн., пуномоћник, заједнички представник

