
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СОМБОР 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ  
  

На основу члана  53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), подносим захтев за 
давање  података о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више 
катастарских парцела, на основу планског документа. На кат. парцели/парцелама 
број___________________________________________ КО ______________ у _______________ 
______________________ул._____________________________, намеравам да отпочнем са  
____________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова:  изградњa, доградњa, реконструкцијa и др.) 
 ____________________________________________________________________________________ 

(навести врсту објекта: стамбени, пословни, помоћни, гаража, трафо станица и др.) 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Доказ о плаћеној републичкој административној такси Оригинал 

 
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 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. 
 
Напомена: 
Градска управа је дужна да реши предмет у року од 8 данa од дана достављања уредне 
документације.  
 

Таксе:  
Републичка административна такса у износу од 2.830,00 дин. се уплаћује: 
на рачун број: 840-742221843-57 позив на број: 
 

97 81-232   (за физичка лица)  97 КБ-232-ПИБ (за правна лица) 

сврха дознаке „републичка административна такса за информацију о локацији" 
*Износ републичке адм. таксе прописан је Тарифним бројем 171 б Закона о републичким 
административним таксама 
 
 

У_______________  дана ______________ године 
 
 

 
 
 

 име и презиме физичког лица/пословно име 
правног лица/предузетника 

подносиоца захтева 
 

 

 МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника) 
 

 

 адреса пребивалишта/седиште 

 контакт телефон 
 

 потпис 
 


