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

ПРЕДМЕТ:

ЗАХТЕВ
ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА:

члан 167. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010 и
24/2011)
Уклањање објекта услед дотрајалости или већих оштећења, одобрава се:
–
–
–

по службеној дужности
на захтев заинтересованог лица
на захтев власника – корисника објекта

врста објекта:
•
•
•

стамбени
помоћни
пословни објекат

који се налази у ____________________ у ул._________________________________ бр. ____
односно на кат парцели број _____________ у КО _____________________
Решење се може извршити ако су претходно решена питања смештаја корисника објекта,
осим у случају када се уклањање објекта одобрава на захтев власника који тај објекат
користи.

Уз захтев се прилаже:
1) доказ о својини на објекту, уколико се уклањање одобрава на захтев власника
2) копију плана парцеле са приказаним објектом који се предвиђа за рушење,
3) главни пројекат рушења у три примерка, (уколико се ради о објекту већих димензија
и спратности и уколико се налази у непосредној близини објекта који остаје)
4) посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес
(заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра,
заштита животне средине и друго)
5) доказ о дотрајалости објекта, или већих оштећења којим је угрожена његова
стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и за безбедност саобраћаја,
6) доказ о уплати административне таксе за захтев на износ од 660,00. дин.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
1. власник објекта
2. заинтересовано лице
3. по службеној дужности
____________________________________
(назив, име и презиме)

____________________________________
(место, улица и број)

Телефон: ____________________________

Општинска административна такса: 660,00
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.

