OПШТИНСКA УПРAВA

– ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

КЊАЖЕВАЦ
Предмет : захтев за издавање
локацијских услова.
У складу са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС» бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), подносим захтев овом Органу за издавање
локацијских услова.
На кат. парцели број_________________КО ______________ у
__________________ ул.________________________, намеравам да
отпочнем са ________________________________________________
(навести врсту радова : изградњa, доградњa и реконструкцијa)

објекта

( навести врсту објекта: стамбени, пословни и сл.)

У циљу израде техничке документације за издавање грађевинске
дозволе, молим да ми се издају тражени локацијски услови за наведену
кат. парцелу.
Прилог:
- идејно решење будућег објекта, односно дела објекта
(скица, цртеж, графички приказ и сл.), израђено у складу са
правилником којим се уређује садржина техничке документације,
- доказ о извршеној уплати локалне
административне таксе
по тарифном броју 1,7 и 8.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА,
Трошкови поступка :
Локална административна такса
За Локацијске услове ______.дин
Жиро рачун : 840-742251843-73
Позив на број : 97
60-045
Корисник : Локална административна
такса

__________________________________
(име и
презиме/пословно име)
__________________________________
( адреса/седиште)

__________________________
(потпис и печат за правно лице)

контакт телефон __________________

ИЗЈАВА У ВЕЗИ СА ТРОШКОВИМА
ПРИБАВЉАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ДОСТАВОМ
1.
Подношењем овог захтева сам се сагласио да ћу платити таксу,
односно накаду коју орган надлежан за послове државног премера и катастра
наплаћује за:
1)
издавање копије плана за катастарску парцелу, односно
катастарске парцеле наведене у овом захтеву, у дигиталној и аналогној
форми;
2)
издавање извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној
форми (осим ако се захтев односи на извођење радова на надзиђивању
постојећег објекта);
3)
увид у званичну електронску базу података катастра
непокретности, ради прибављања и провере података о површини парцеле.
2.
Ако се увидом у плански документ и сепарат не могу прибавити сви
урбанистичко технички и други услови и подаци потребни за израду пројекта за
грађевинску дозволу и пројекта за извођење, већ је неопходно да надлежни орган
услове за пројектовање и прикључење прибави од ималаца јавних овлашћења,
желим да надлежни орган поступи на следећи начин:
☐
Молим да ме надлежни орган обавести о висини трошкова које ће ми
у вези са издавањем
локацијских услова наплатити имаоци јавних овлашћења,
као и да до мог изјашњења о томе да ли прихватам те трошкове застане са
поступком издавања локацијских услова.
☐
Сагласан сам да надлежни орган од имаоца јавних овлашћења
прибави све урбанистичке, техничке и друге услове и податке потребне за израду
пројекта за грађевинску дозволу, према класи и намени објеката и пројекта за
извођење и изјављујем да ћу изврши надокнаду свих трошкова које у вези са
издавањем локацијских услова наплаћују имаоци јавних овлашћења (за издавање
услова за пројектовање и прикључење, сагласности и других аката). Изјављујем
да сам се увидом у акта ималаца јавних овлашћења, која прописују висину тих
накнада, упознао са трошковима које прихватам овом изјавом сагласности.
Сагласан:____________________________
(својеручни потпис).

