
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Служба за имовинско- правне послове и урбанизам 
Ириг, Војводе путника бр.1 
 Тел: 022/400-623, Fax:022/462-035 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 
  
На основу члана  53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/2019 и 37/2019-др. закон), подносим захтев за 

давање  података о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на 

више катастарских парцела, на основу планског документа. 

На кат. парцели/парцелама број________________________________КО ______________ у 

_______________ ____________ул._____________________________, намеравам да отпочнем са  

____________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова :  изградњa, доградњa, реконструкцијa и др.) 

____________________________________________________________________________________ 

( навести врсту објекта: стамбени, пословни, помоћни, гаража, трафо станица и др.) 

 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Доказ о плаћеној републичкој административној такси Оригинал 

2 Копија плана, издаје Р.Г.З., СКН Ириг Оригинал 

 
Напомене: 

Комплетиран захтев подноси се на шалтеру Службе за имовинско-правне послове и урбанизам 
Општинске управе општине Ириг. 
 
Предмет Општина службено прослеђује у ЈУП “План” на даљу обраду, где се утврђују ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА (трошкове плаћа инвеститор - 4.500,00дин) 
- Адреса ЈУП “План”: Рума, ул. 27. октобра 7а 
- Телефон и факс: 022/430-726 
- Контакт особа: Милена Веселиновић – руководилац сектора урбанистичке регулативе и општих 
послова 
 
На основу прибављених правила грађења, општина издаје информацију о локацији у року од 
8дана. 



Информација о локацији садржи и напомену да издата информација о локацији није основ за 
издавањеграђевинске дозволе. 
 
Ако се информација о локацији односи на изградњу помоћних објеката, гаража или 
трафостаница10/0.4 или 20/0.4 кв, информација садржи и напомену да издата информација 
представља основ за подношење захтева за издавање решења из члана 145. Закона за ту врсту 
објеката. 
 

Таксе: 

Републичка административна такса уплаћује се на  текући рачун број 840-742221843-57, корисник 

Република Србија, модел 41-213, позив на број 97, сврха дознаке „републичка административна 

такса“  , у износу од 2.830,00 динара.   

 

У________________________________, 

   ________________________________ године 

 
 

 име и презиме физичког лица/пословно име правног 

лица/предузетника подносиоца захтева 

  

 МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника) 

  

 адреса пребивалишта/седиште 

 

                                                                контакт телефон 

 

 потпис (и печат за правно лице) 

 


