РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД БЕОГРАД
ГРАД БЕОГРАД−ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
Управа градске општине Барајево
Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове
Барајево, ул.Светосавска 2
Тел: 8301-382, факс: 8302-444
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/Назив фирме_______________________________________________________________________
ЈМБГ (за физичко лице)/ПИБ (за правна лица,фирму)__________________________________________________
Место и адреса становања_________________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
На основу члана 53.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09, 81/09, 64/10, 74/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
Информација о локацији је потребна ради:
1.Изградње објекта (помоћни објекти-гаража,остава,стамбени објекат)
Подаци о локацији на којој се планира изградња објекта:
Кат.парцелe/лa бр._________________________, КО__________________,улица ___________________________
Подаци о објекту чија се изградња планира:
Намена: ____________________________ габарит_______________ Површина ___________ спратност________
Подаци о постојећим објектима на парцели:
Врста и намена__________________________________________,површина_______________________________
Решење о одобреној изградњи бр.__________________________________________________________________
2. Доградња, реконструкција постојећег објекта
Подаци о локацији:
Кат.парцела/ле бр.____________________ КО_________________,улица__________________________________
Подаци о постојећем објекту :
Намена___________________________, габарит________________, површина_____________________________
Објекат изграђен по решењу бр.____________________________________________________________________
Планирана површина дограђеног дела_______________________________________________________________
3.Изградња трафо станица 10/04кV или 20/04 кV
Подаци о локацији:
Кат.парцела/ле бр.___________________________, КО_________________________________________
4.Препарцелација (деоба, спајање, формирање нових грађ.парцела)
Подаци о локацији:
Кат.парцела/ле бр._____________________________________, КО______________________________
5.Намена парцелe
Подаци о локацији:
Кат.парцела/ле бр._______________________________ КО_______________________________________

УЗ ЗАХТЕВ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ:
1.Копију плана катастарске парцеле, не старију од шест месеци (РГЗ- Центар за Катастар
непокретности Барајево);
2.Доказ о уплати административне таксе
Сврха:Општинска административна такса................................................................3.650,00 дин.
Прималац :Општина Барајево
Жиро рачун број: 840-742251843-73
Број модела: 97,позив на број одобрења 68010
Сврха:Републичка административна такса ...............................................................310,00 дин.
Прималац :Република Србија
Жиро рачун број:840-742221843-57
Број модела: 97,позив на број одобрења 68010
3.Уколико се ради парцелација потребно је доставити и предлог овлашћеног геометра
4.Уколико се инфорнација о локацији издаје за помоћни објекат-гаражу, оставу и друге врсте
објеката на парцели потребно је доставити грађевинску дозволу за стабени објекат.

Напомена подносиоца захтева:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

У ______________________ ,
Дана ___________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
______________________________
(име и презиме и потпис подносиоца)

