
ГОЛ-РП-03-009.01 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
Предмет: ЗАХТЕВ ЗА  ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СПЕЦИФИКАЦИЈИ 
1. Подаци о подносиoцу захтева:  

 
 

  

Име и презиме/назив адреса контакт телефон Е-mail 

Подносим захтев за издавање уверења о спецификацији посебних делова објекта 
_____________________  на кат.парцели број ___________ КО  ________________  у   улици 
__________________________________________  бр. ______  у  _________________________ 
 
 

 
2. Потребна документација за подношење захтева 

Ред.  
бр. 

Назив документа Форма 
документа 

Организација која издаје 
документ 

Напомена 

1. Правоснажна: 
-грађевинска дозвола 
-одобрење за изградњу и 
пријава радова 
-измена грађевинске 
дозволе 
-употребна дозвола  
 

 
фотокопија 

Подносилац захтева  

2. Доказ о праву својине на 
објекту 

 
 
фотокопија 

РГЗ - Служба за кат. 
непокрет. Лазаревац или суд 

 

3. Копија плана парцеле   
фотокопија 

РГЗ - Служба за катастар 
непокретности Лазаревац 

 

 
  3. Такса  и накнаде за подношење захтева  

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ 

Одељење за урбанизам и грађевинске послове 

Тел. 011- 8120-685, 
8127-730 

E-mail:srakic@lazarevac.rs 

Износ таксе 310,00  динара + 268,00дин (за 1 стан); (од 2 до 10 станова) 310,00 + 750,00дин.; . 
(преко 10 станова) 310 + 1.501,00; 
 (за 1 гаражу или гаражно место или пословни простор(локал) 310 + 247,00дин.;  

(од 2 до 10 гаража или гаражних места или пословних простора(локала) 310,00 + 
685,00дин. 
(преко 10 гаража или гаражних места или пословних 
простора(локала)+310,00 + 1.432,00дин.;  
(за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено пословне 
зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације  310,00 + 
2.783,00 динара  

Број рачуна 840-742251843-73 

Сврха Локална административна такса 

Прималац Пореска управа 

Позив на број 97 27-056 



4. Рок за решавање захтева 
 

 
 
 

 
5. Рок за прегледање предмета и обавештење подносиоца захтева о евентуалним 
недостацима 
 

 
 
Уколико подносилац захтева не изврши 

допуну у предвиђеном року, поднесак се одбацује.  
 
Потписивањем овог обрасца, подносилац захтева потврђује да је сагласан да се 
лични подаци, прикупљени из документације коју је приложио, обрађују искључиво у 
сврху наведеног захтева, а у складу са Законом о заштити података о личности. 
 
 
Датум:____________________ године                                  Потпис подносиоца захтева 
 

______________________________ 
                                                                        
                                                                                 ПИБ ______________________________ 
 
 
 

3  радна дана у предмету са потупном  документацијом  
односно окончаним доказним поступком 

2 радна дана од дана пријема захтева  


