
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
РАДНИЧКА БРОЈ 2  

 
 
 

ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 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, 83/2018, 31/2019 и 37/19), 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/оверена копија 

2 Доказ о плаћеној градској административној такси  Оригинал/оверена копија 

3   

 
Напомене: 

Градска управа  је дужна да  реши предмет  у  року  од  8  данa  од дана достављања уредне 

документације.  



Таксе/накнаде: 

- Републичка административна такса по тарифном броју 1. и 171б. Тарифе републичких 

административиних такси („Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 

101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 

93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - 

усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 , 50/16 - усклађени дин. износи, 61/17- усклађени дин. износи, 

113/17- усклађени дин. износи, 3/18 – испр.,  50/18- усклађени дин. износи, 95/18 и 38/19), у износу 

од 3.130,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840-742221843-57,  корисник Буџет Републике 

Србије по моделу 97, позив на број 11-223 сврха дознаке „републичка административна такса“.  

 

-  Градска административна такса по тарифном броју 3. и 25. Тарифе градских административних 

такси („Службени лист Града Новог Сада“, број  54/09, 23/11, 56/12, 13/13, 21/14, 74/16 и 42/18), у 

износу од 3.100,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет 

Града Новог Сада по моделу 97, позив на број 11-223, сврха дознаке „градска административна 

такса“. 

 

Потписом овог обрасца странка потврђује да је сагласна да се у њено име и за њен рачун прибаве 

Услови Јавног предузећа "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад, за издавање Информације о 

локацији. 

 

 

   
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  

 
 
 


