На основу члана 172. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/2001, и ''Службени
гласник РС'' 30/2010), а у вези члана 185. става 6.7.8. и 11. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009 и
81/2009 – испрравка, бр. 64/2010 - Одлука УС и 24/2011) и члана 2. Правилника о критеријумима за умањење накнаде за утврђивање
грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката (''Службени гласник РС'', бр. 26/2011),
а у циљу умањења висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у односу на висину накнаде која је прописана Oдлуком о
критеријумима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на подручју града Смедерева (''Службени лист
општине Смедерево'', број 2/2007 и 7/2008 и ''Службени лист града Смедерево'', број 13/2009) у управном предмету број
_____________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу

ИЗЈАВУ
1. Као подносилац захтева за легализацију породичног стамбеног објекта (стана), изграђеног на
кат.парц.бр. _____ у К.О. ______________ у ________________________________________, изјављујем да сам
место, улица и број

изградњом овог објекта трајно решавао своје стамбено питање и да на територији града Смедерева ја и
малолетни чланови мог домаћинства
1.____________________________________ЈМБГ__________________
2._____________________________ЈМБГ_________________________
3.____________________________________ЈМБГ__________________
4._____________________________ЈМБГ_________________________ немамо, у својини другу непокретност.
Изјаву дао:
_______________________________________

__________________________

(име и презиме)

ЈМБГ

_______________________________________
Потпис

2. Сви пунолетни чланови породичног домаћинства подносиоца захтева за легализацију, такође под
кривичном и материјалном одговорношћу изјављују да на територији града Смедерева немају у својини другу
непокретност, осим објекта наведеног у тачци 1. ове изјаве.
ИЗЈАВУ

Д А Л И:

1. _______________________________________ ________________________ __________________________
(име и презиме)

(сродство са подносиоцем захтева)

ЈМБГ

_______________________________________
Потпис
2. _______________________________________ ________________________ ___________________________
(име и презиме)

(сродство са подносиоцем захтева)

ЈМБГ

_______________________________________
Потпис
3. _______________________________________ ________________________ ___________________________
(име и презиме)

_______________________________________
Потпис

(сродство са подносиоцем захтева)

ЈМБГ

4. _______________________________________ ________________________ ___________________________
(име и презиме)

(сродство са подносиоцем захтева)

_______________________________________
Потпис

У Смедереву дана _________________ 2012. године.
Напомена:
Име и презиме попунити читко штампаним словима

ЈМБГ

