Град Смедерево
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ СМЕДЕРЕВО
ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА
А) ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ
•
АДРЕСА(подаци се уносе, ако постоје):
_?

(улица и број)
(место)
• ПАРЦЕЛА/ПАРЦЕЛЕ:
број катастарске пацеле/парцела и назив катастарске општине на којима се предметни
објекат налази
•

БРОЈ грађевинске дозволе и/или употребне дозволе објекта:

грађевинска дозвола број:____________________________ од__ . _ . ___. године и
употребна дозвола број: ____________________________ од _ . _. ___ . године.

Б) ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ ЗА ЧИЈЕ УКЛАЊАЊЕ СЕ ТРАЖИ ДОЗВОЛА
•

Намена објекта:

(намену формулисати у складу са називом
садржане у Правилнику о класификацији објеката)
•

и

објашњењем

из

табеле

Категорија:________________ ; Класификациони број: ________________

(унети категорију и класификациони број у складу са Правилником о класификацији
објеката, к.б. имајући у виду претежну намену објекта)
•

Спратност објекта: _________________________________

• Уклања се:
ЦЕО ОБЈЕКАТ
ДЕО ОБЈЕКТА
•

Бруто развијена грађевинска површина објекта

•

Бруто површина (дела) објекта који се уклања

______________ m2.
________________ m2.

В) ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ
(изграђеним у складу са законом)
•

Број објеката који се налазе на парцели/парцелама:_______

•

Бруто развијена грађевинска површина објекта који се задржава, уколико
постоји:
______ m2.

П ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА;
•

Име и презиме / Пословно име: _________

•

Адреса/Седиште: _____________________

•

ЈМБГ (број пасоша за странца) / Матични број:

•

ПИБ (за правно лице): ______________________

Ђ) ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ДОЗВОЛЕ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА;
•

Желим да ми се решење о уклањању објекта и писмена доставе на следећи начин:
на адресу из захтева;
у просторијама надлежног органа, с тим да ме о времену подизања обавестите:
e-mail-ом на e-mail адресу ________________________________ ; или
sms-ом на моб.тел.
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Ђ) ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ
Пројекат рушења са техничком контролом (у папирној и електронској форми - може
се доставитина CD-y или електронском поштом на електронску адресу надлежне
службе);
Доказ о својини на објекту;
Посебни 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.);
Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и израду решења;
Пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник.

ПРИЛОЗИ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА:
Сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се уклања
објекат (или део објекта) који је у сувласништву;
Други докази:

У ____________________________ ,

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

_._.201_год.

_____________________________
име и презиме и потпис подносиоца /
законског заступника правног лица

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА:
1.
Уносом знака: "х" у поље исперед једне од понуђених опција, изјашњавате се да
прихватете ту опцију. Не можете истовремено прихватити више него једну понуђену
опцију, јер ће у супротном ваш захтев бити одбачен из формалних разлога.
2.
У свако од поља за унос текста треба да унесете одговор, јер ће у противном ваш
захтев бити одбачен из формалних разлога. Контакт телефон и e-mail адреса нису обавезни
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подаци, али Један од тих података морате унети ако сте се определили да писмена
прузимате у надлежној служби.
3.
У списку прилога, уносом знака: "х" у поље исперед прилога, означавате да тај
прилог достављате уз захтев, а уносом текста у празно поље означавате додатни прилог
који достављате уз захтев.
4.
Пуномоћје се доставља само ако захтев посноси пуномоћник и оно мора бити
оверено у складу са законом који уређује оверу, осим ако је пуномоћник адвокат, у ком
случају се пуномоћје не оверава.
5.
Административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел 97,
позив на број 16-092, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ".
7.
Потписивањем
захтева
подносилац
под
пуном
материјалном
кривичном одговорношћу гарантује за тачност података које унесе у захтев.
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