Шифра предмета: 350-О-

*2153*
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове
Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове
Телефон: 036/611-301 лок.1109
Бр. предмета:____________________
ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Прикључци на изграђену водну, канализациону, гасну и сличну
мрежу
Потребнe информације
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име и презиме/пословно име
Адреса/седиште
Матични број привног лица
Контакт телефон
Назив објекта
Адреса на којој се објекат налази
Број катастарске парцеле
Катастарска општина
Број и датум издате употребне
дозволе
10 Врста и опис радова

Потребна документација за подношење захтева
РБ

Назив документа

1

Главни пројекат

2

Доказ о праву својине,
односно праву закупа на
грађевинском земљишту

Услови
У три примерка

Форма документа
Оригинал

Оригинал

Документ издаје
Привредно друштво,
правно лице или
предузетник
Републички геодетски
завод- Служба за
катастар непокретности
Врњачка Бања/Суд

Коментар

Извод из
листа
непокретност
и се
прибавља по
службеној
дужности о
трошку
странке

3 Употребна дозвола

Уколико је издата

4 Доказ о уређењу односа
у погледу плаћања
накнаде за уређење
грађевинског земљишта
5 Доказ о уплати
републичке
административне таксе
6 Доказ о уплати трошкова
за прибављање
докумената по службеној
дужности

Оригинал

Надлежно одељење
општинске управе

Оригинал

Дирекција за планирање
и изградњу

Оригинал

Пошта/Банка

Оригинал

Пошта/Банка

Прибавља се
по службеној
дужности

Такса за подношење и решавање захтева
РБ Назив таксе/накнаде
1

Републичка
административна
такса

Прималац
Буџет републике
Србије

Износ таксе

Број рачуна

Позив на број

840-742221843-57 97 44115
780 дин

Рок за решавање потпуног предмета: 8 дана
Опште информације
Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана, од дана
пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не
изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Захтев се подноси на писарници Општинске управе,
Крушевачка 17, Врњачка Бања, у времену од 7.30 до 15.30 часова. Потписом овог обрасца, странка потврђује да
је сагласна да се потребна документација од других одсека Општинске управе, као и од других установа и јавних
предузећа прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
У Врњачкој Бањи,____________________године

______________________
Подносилац захтева

