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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ДАТУМ ПРИЈЕМА:
ОРГАН

ОРГ.
ЈЕДИН.

IV

02

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

Предмет
захтева

ПРИЛОГ

ТАКСА

351 –

/ Матични број инвеститора /

OЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

R

( Закона о озакоњењу објеката – „Сл.гласник РС“ бр.96/2015 )

ВРСТА ОБЈЕКТА:

Подаци о
објекту

БРОЈ

НАЧИН ГРАДЊЕ:

А

Стамбени

Б

Е

Објекат нискоградње

1

Изграђен на основу грађевинске дозволе, користи се без употребне дозволе

2

Изграђен без грађ.дозволе

Пословни

Ц

Стамбено-послови

Ф

Објекат комуналне инфраструктуре

3

Производни
Заокружити

Одступљено од издате грађевин.дозволе
Спратност (висина):

Површина (у м2):

Подаци о
локацији
објекта

Д

Место:

Улица и број:

Бр. кат.парцеле:

Кат.општина:

1.

Доказ да је упис права својине на незаконито изграђеном објекту извршен у складу са Законом о
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе - доставља
се оверена фотокопија решење о упису права својине или извод из листе непокретности коју
издаје Служба за катастар непокретности

2.

Доказ о праву својине, односно праву кришћења грађевинског земљишта на коме је нзаконито
изграђен објекат (Службе за катастар непокретности)

3.

Остали докази по потреби – опционо:

Потребна
документа

4.
НАПОМЕНА:
Oрган који води поступак, у зависности од конкретне ситуације, односно врсте објекта може затражити и друге доказе. По комплетирању
списа, орган који води поступак писмено обавештава инвеститора о висини таксе за озакоњење објкета.

/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/



/Мобилни или фиксни телефон подносиоца/

Образац ОУЦ~ЗС~351~OБСО

Закон.заступн., пуномоћник, заједнички представник

