Шифра предмета: URB.1.1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Одељење за урбанизам
Одсек за урбанизам
Телефон: 016/212-774
Бр. предмета:____________________

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Информација о локацији
Потребнe информације
РБ
1

Име и презиме/пословно име

2

Адреса

3
4
5
6
7
8

ЈМБГ/матични број
Број телефона
Број катастарске парцеле
Катастарска општина
Адреса локације
Врста објекта за који се тражи
информација о локацији навести:
Породични
вишепородични/пословни/производн
и/привредни

Потребна документација за подношење захтева
РБ

Назив документа

1

Копија плана катастарске
парцеле

2

3

Услови
Не старија
од 6
месеци

Форма документа Институција која издаје документ
Оригинал

Републички геодетски
завод-Служба за катастар
непокретности/Банка/пошта

Доказ о уплати републичке
административне таксе

Копија

Пошта/банка

Доказ о уплати градске
административне таксе

Копија

Пошта/банка

Коментар
Доставља се
приликом
подношења
захтева, или
по службеној
дужности уз
доказ о
уплати РАТ и
таксе за
издавање за
копије плана
Доставља се
приликом
подношења
захтева
Доставља се
пре
преузимања
информације
о локацији
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4

5

Доказ о уплати републичке
административне таксе за
издавање копије плана
катастарске парцеле
Доказ о уплати таксе за
издавање копије плана
катастарске парцеле

Када се
издаје по
службеној
дужности

Копија

Пошта/банка

Копија

Републички геодетски
завод-Служба за катастар
непокретности

Износ је
712,00
динара

Такса за подношење и решавање захтева
РБ
1
2

3

4

5

Назив таксе/накнаде

Прималац

Износ таксе

Број рачуна

Позив на број

Републичка административна
такса за подношење захтева
Такса за издавање копије плана
катастарске парцеле

Буџет Републике Србије

320,00

840-742221843-57 97 21-058

РГЗ-Служба за катастар
непокретности

840-742323843-92 97 21-058

Републичка административна
такса за издавање копије плана
катастарске парцеле
Градска административна такса

Буџет Републике Србије

За једну
парцелу:
712,00: за
сваку
следећу
суседну
парцелу:
305,00
300,00

Републичка административна
такса за издавање информације о
локацији

Буџет Републике Србије

Буџет Града Лесковца

840-742221843-57 97 21-058

о
840-742341843-24 97 21-058
могућности
ма градње:
300,00; са
графичким
прилозима
за једну
грађевинску
парцелу:
500,00; за
сваку
следећу:
150,00; за
изградњу
помоћних
објеката,
гаража, ТС:
700,00
2810,00
840-742221843-57 97 21-058

Рок за решавање потпуног предмета: 8 дана
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Опште информације
Захтев се подноси у Услужном центру, Трг Револуције 45, Лесковац, радним даном од 7.00 до 17.00 часова,
суботом од 9.00 до 14.00 часова. Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна
документација од других градских управа, као и од других институција, организација и јавних предузећа
прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
У Лесковцу,____________________године

______________________
Подносилац захтева

Форма и садржај градског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада градскe управe Града Лесковца

