ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство
СОКОБАЊА, Светог Саве бр. 23.

ПРЕДМЕТ:

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА:
( члан 144. Закона о планирању и изградњи)

Молим наслов да ми изда ОБАВЕШТЕЊЕ да:
•
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•
•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

текуће одржавање објекта или стана;
постављање жичане или дрвене ограде;
грађење објеката противградне одбране;
грађење једноставних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је
саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење
суседних објеката (вртна сенила до 15м 2 основе, стазе, платои, вртни базени и
рибњаци површине до 12м 2 и дубине до 1м, надстрешнице основе до 10м2, дечја
игралишта, дворишни камини површине до 2м и висине до 3м, колски прилази
објектима ширине 2,5-3м, соларни колектори и сл.);
сточне јаме до 20м2 у основи;
гробнице и споменици на гробљу;
пешачке стазе,
плоче за обавештавање, површине до 6м2 ,
опрема у заштићеним природним добрима (према одлуци привредног друштва, јавног
предузећа, односно другог правног лица који управља тим природним добром);
носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и
контејнерима електронских комуникација,
типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима,
средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на
кабловима и мрежама електронских комуникација,
каблови електронских комуникација који се постављају или инсталирају у постојећу
линијску инфраструктуру електронских комуникација - кабловску канализацију;
контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и
уређаја,
микроровови за оптичке и друге каблове,
типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај опреме електронске
комуникације;
стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите,
ознаке километраже,
ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским
инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и продуктовода,

Спада у посебне врсте објекта, односно радова за које није потребно
прибављати акт належног органа, односно акт за извођење радова.

Врста објекта:
Адреса објекта :
(насеље, улица и број)
Број катастарске парцеле:
Катастарска општина:

Уз захтев прилажем:
1. доказ о власништву парцеле,
2. копију плана плаца – парцеле,
3. доказ о уплати административне таксе за захтев
Подносилац захтева:
(име и презиме)
Адреса становања:
(место, насеље, улица и број)
Контакт телефон:
Својеручни потпис:

Општинска административна такса: 240,00 динара
Текући рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Општина Сокобања
Место предаје документације: Општински услужни центар – шалтер број 6.
Место решавања предмета: Канцеларија број 19.
Радно време са странкама: 07.00 – 15.00
Телефон за информације: 018/830-173 лок. 119.
Напомена:
Документација која се подноси општинском услужном центру – шалтер број 6 (пријем
захтева), може се поднети сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати.

