
Име и презиме односно назив
подносиоца захтева

____________________________
ЈМБГ - ПИБ

____________________________
Улица и број

____________________________
Место

____________________________
Телефон за контакт

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Војводе Путника 38

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање информације о локацији

У складу са чланом 53. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,

бр. 72 /09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24 /11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 -

УС, 132/14 и 145/14) подносим захтев за издавање информације о локацији за

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(навести врсту радова: изградња, доградња, реконструкција, промена намене и друго...

као и врсту објекта.) спратности_________________, на парцели кат. бр. ________ К.О.

____________________ у ____________________________ улица

________________________ и бр. ________.

Уз захтев прилажем:



 Општинска административна такса за издавање информације о локацији у
износу од 1.150,00 динара уплаћује се на рачун буџета општине број:  840-
742251843-73, позив на број: 93228, број модела: 97.

 Кoпију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у

овом захтеву.

У Пландишту

Дана: ________20____године ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

М.П. ________________________

Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и
обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција

ДА      НЕ

У складу са чланом 103. тачка 3. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“
бр. 18/2016)

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да сам упознат/та са одредбама новог Закона о општем управном поступку по коме је
Орган  дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о
чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Због бржег прибављања потребне документације, изјављујем да ћу их сам-а прибавити.

У Пландишту, ИЗЈАВУ ДАО,
_______________ ________________________

(Име, презиме и адреса)


