
Име и презиме односно назив
подносиоца захтева

ЈМБГ МБ и ПИБ

Улица и број

Место

Телефон за контакт

E-mail:

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Војводе Путника 38

26360 П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање дозволе за уклањање објекта

Подносим захтев за издавање дозволе за уклањање објектa , који је изграђен на
парцели кат.бр. К.О. ,у

бр. (Објекат бр. ) уписан у лист
непокретности

,ул.

бр: KO ) .Пројекат рушења је урађен од
стране из

, ул. број ,
број техничке документације , а техничка контрола је урађена од стране

из улица
бр. број техничке документације .

Уз захтев прилажем:

1) пројекат рушења са техничком контролом, израђен у складу са чл.60 Правилника
о садржини, начину и       поступку израде и начину вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник Републике
Србије”, број : 72/2018);

2) доказ о праву својине на објекту (РГЗ СКН Пландиште)

3) услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита
постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне
средине и сл.).

4) a.) Доказ о уплати републичке административне таксе на ж.р. буџета републике број 840-
742221843-57 позив на бр. 97 93228 у износу од _310,00 динара.(За захтев )

б.) Доказ о уплати републичке административне таксе на ж.р. буџета републике број 840-
742221843-57 позив на бр. 97 93228 у износу од _530,00 динара.



5). Остало

У Пландишту

Дана 20 године МП ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

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((РГЗ СКН Пландиште) , изјављујем да ћу
их сам-а прибавити.

У Пландишту ИЗЈАВУ ДАО
Дана 20
год.

(Име, презиме и адреса)


