РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Oдељење за урбанистичко-комуналне
комуналне и
имовинско-правне послове
Oдсек за урбанистичко-грађевинске
грађевинске,
послове саобраћаја и
заштите животне средине

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИСПРАВКУ
ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ

На основу члана 68. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“
РС број 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
УС 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
132/2014 145/2014, 83/2018, 31/2019 I 37/2019 – др.
др закон), подносим
захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле, тј. да је елаборат геодетских
радова урађен у складу са важећим планским документом, односно подзаконским актом којим
се утврђују општа правила парцелације,
парцелације регулације и изградње, а за потребе исправке граница
суседних катастарских парцела,
парцела спајања суседних катастарских парцела истог власника, као и
спајања суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу
ранијих прописа и то катастарских парцела бр.
КО

у

ул.

Уз захтев достављам:
РБ

1
2.

Документа

Форма документа

Елаборат геодетских радова у 4 примерка

Оригинал

Доказ о плаћеној градској административној такси

Оригинал

Уз захтев прилажем следећа документа
документа:

Напоменa
Општинска управа дужна је да реши предмет у року од 30 данa од дана достављања уредне
документације.
Таксе/накнаде:
Градска административна такса у износу од 1.000,00 динара уплаћује се на текући рачун број
840-742241843-03, модел 97, позив на број 16-092, сврха уплате „градска административна
такса“, прималац „Буџет града Смедерева“.
Републичка административна такса у износу од 320,00 динара која се уплаћује на жиро рачун
број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 16-092;
Напомена: Републичке и градске административне таксе могу се платити на POS терминалу
шалтера 5 Услужног центра Градске управе Смедерево.

У Смедереву,
. године
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