РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Одељење за грађевинске послове

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СПЕЦИФИКАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА

На основу

члана

29.

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник

Републике Србије'', број 18/2016, 95/2018), захтевам да ми издате уверење о спецификацији
посебних делова објекта (зграда, стан, локал, гаража - заокружити) који се налази у улици
________________ број______________на катастарској парцели број _____ у катастарској
општини __________.за број стана, локала,гараже, гаражног места __________
за физичко лице:
____________

____________________(име

и

презиме

подносиоца

захтева),

ЈМБГ

______________________
за правно лице/предузетника
____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште МБ и
ПИБ ______________________
Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

1.

Лична карта (за физичка лица)

На увид

2.

Доказ о уплати накнаде за издавање уверења

Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016,95/2018), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да
податке прибави
орган

1.

Потврда о броју стана- ЈП Градско стамбено

Достављам сам

2.

Грађевинска/употребна дозвола (уколико је
издата)

Напомене:
Општинска управа је дужна да захтев реши најкасније у року од осам дана (члан 29. Закона о
општем управном поступку, ''Службени гласник Републике Србије'', број 18/16,95/2018).
Таксе/накнаде:
За подношење захтева за издавање уверења уплаћује се општинска административна такса у
износу од 320,00 динара на жиро рачун број 840-742251843-73, број модела 97, позив на број
32-022.
Приликом преузимања уверења плаћа се општинска административна такса:
– за стан у износу од 382,00 динара
– за стамбену зграду са 2 до 10 станова у износу од 1055,00 динара
– за стамбену зграду са више од десет станова у износу од 2084,00 динара
– за гаражу или локал у износу од 380,00 динара
– за 2-10 гаража или локала 870,00 динара
– за преко 10 гаража или локала 1945,00 динара
– за целокупни пословни простор за пословне зграде,стамбено-пословне зграде, привредне
објекте, објекте културе, спорта и рекреације износи 3623,00 динара

Место и датум __________________
Адреса/седиште
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис(и печат за правно лице)
_______________________________

