
Шифра предмета:  URB.1.1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Одсек за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Телефон: 036/306-206

Бр. предмета:____________________

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: Информација о локацији

Потребнe информације
РБ

1 Име и презиме/пословно име
2 Адреса/седиште
3 Контакт телефон
4 ЈМБГ/матични број
5 Име и презиме одговорног лица
6 Катастарска општина 
7 Број катастарске парцеле
8 Подаци о локацији-место
9 Улица и број 
10 За које намене се тражи

информација о локацији-навести:
Изградња објекта/доградња и 
надзиђивање/реконструкција/санаци
ја/остало

11 Врста објекта-навести:
Породични/вишепородични/пословн
и/производни/привредни/линијско-ин
фраструктурни

Потребна документација за подношење захтева

РБ Назив документа Услови Форма документа Институција која издаје документ Коментар

1 Копија плана катастарске
парцеле

Кoпијa Републички геодетски завод -
Служба за катастар
непокретности

2 Доказ о уплати републичке
административне таксе

оригинал/кoпијa Банка/Пошта

3 Доказ о уплати накнаде за
издавање информације о
локацији

оригинал/кoпијa Банка/Пошта

Такса за подношење и решавање захтева

Форма и садржај градског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада градскe управe Града Краљева



РБ Назив таксе/накнаде Прималац Износ таксе Број рачуна Позив на број

1 Републичка административна
такса

Буџет Републике Србије 2910,00 840-742221843-57 97 45-050

2 Накнада за издавање
информације о локацији

Буџет Града Краљева 700,00 840-742341843-24 97 45-050

Рок за решавање потпуног предмета: 5  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 Градском услужном центру
(писарници Градске управе града Краљева), Трг Јована Сарића 1, Краљево, у времену од 7.00 до 15.00 часова. 
ИЗЈАВА
Сагласан/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања (сходно члану 103.
став 3. ЗУП-а)
1. ДА    2. НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе
поступка прибавити следеће податке : 
___________________________________
___________________________________

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не поднесем у року од 8
дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

У Краљеву,____________________године                                                     ______________________

                                                                                                                                Подносилац захтева
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