ВОДИЧ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

Град Пожаревац, Tелефон: +381 12 223-444, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац
Република Србија

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
канцеларија бр. 137; контакт телефон: 012/539-647

1. Захтев ( шалтер Градске управе града Пожаревца)

2. Копија плана катастарске парцеле ( Служба за катастар непокретности)
 захтев ( Служба за катастар непокретности)


број парцеле

 доказ о уплати такси: републичка административна такса, 560 динара
 услуге Катастра 566 динара
 време за издавање копије: највише 30 дана од дана подношења захтева

3. Доказ о уплати Градске таксе у висини од 1000 динара
Документација се предаје у собу број 9 Градске управе града Пожаревца.
Одговор по Захтеву се добија у року од 8 дана од уредно поднесене
документације.

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
канцеларија бр. 137; контакт телефон: 012/539-647

1. Захтев ( шалтер Градске управе града Пожаревац)

2. Kопија плана катастарске парцеле ( Служба за катастар непокретности)
 захтев ( Служба за катастар непокретности)
 број парцеле
 доказ о уплати такси: републичка административна такса, 560 динара
 услуге Катастра 566 динара
 време за издавање копије: највише 30 дана од дана подношења захтева

3. Извод из катастра подземних инсталација ( Служба за катастар
непокретности)
 захтев ( Служба за катастар непокретности)
 број парцеле
 копија плана парцеле ( не старија од 6 месеци)
 доказ о уплати такси: републичка административна такса, 560 динара
 услуге Катастра 566 динара

4. Ситуациони план ( Геодетски биро)
 копија плана парцеле
 власнички лист( добија се у Основном суду, у књижари се добија захтев
и попуњена уплатница,такса износи 200 динара)


број парцеле

Надлежни:

 овлашћени пројектант
 овлашћени геометар
време: зависи од пројектанта односно геометра

5. Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
не старији од 6 месеци
У зависности од тога да ли је Катастар непокретности ступио на снагу,потребно
је извадити један од следећих докумената:
 Власнички лист , Основни суд( у књижари се добија захтев и попуњена
уплатница,такса износи 200 динара)
 Препис листа непокретности ( Служба за катастар непокретности)

6. Предлог планиране диспозиције објекта, а за линијске објекте уцртава се
траса на ситуационом плану

7. Доказ о уплати такси

 републичка 1300 динара и градска административна такса, за чију
висину се информација добија у соби број 9 Градске управе града
Пожаревца
(Напомена: Одељење за урбанизам шаље захтев за техничке услове надлежним
јавним предузећима, а накнаду за издавање тих услова плаћа странка.Рок за
одговор по захтеву зависи од јавних предузећа.)

Рок: Након уредно прибављене и предате документације, рок за издавање
локацијске дозволе је 15 дана

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОLE
канцеларија106; Контакт телефон: 012/539-744

1.Захтев ( шалтер Градске управе)

2.Правоснажна локацијска дозвола

3.Главни пројекат у три примерка са техничком контролом усклађен са
локацијском дозволом
 Пројектантска кућа
 Оверавање главног пројекта у канцеларији број 137 Градске управе
Града
 време: зависи од пројектанта

4.Доказ о праву својине односно праву закупа на грађевинском земљишту,
не старији од 6 месеци
У зависности од тога да ли је Катастар непокретности ступио на снагу,
потребно је извадити један од следећих докумената:
 Власнички лист ,Основни суд (у књижари се добија захтев и попуњена
уплатница,такса износи 200 динара)
 Препис листа непокретности ( Служба за катастар непокретности)

5.Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта

 Оверен главни пројекат
 Уговор са Дирекцијом за изградњу града Пожаревца

6.Доказ о уплати такси
 републичка административна такса (висина таксе,у зависности од
врсте објекта,добија се у Катастру)


градска административна такса (информација о висини ове таксе се
добија у соби број 9 Градске управе града Пожаревца, а њену висину
одређује величина објекта)

Издавање решења о грађевинској дозволи од подношења уредног захтева,
врши се у року од 8 дана.

ПРИЈАВА О ПОЧЕТКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Инвеститор подноси изјаву о почетку извођења радова најкасније 8 дана до
почетка радова и ту изјаву предаје у собу број 9 Градске управе. Изјава се
подноси према Одељењу за урбанизам и грађевинске послове и Грађевинској
инспекцији.

ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
канцеларија 106 телефон 012/539-748

Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о
завршетку израде темеља.
Уз изјаву,извођач радова прилаже:
 Геодетски снимак изграђених темеља, који израђује овлашћени
геодетски биро
 Уговор о грађењу сачињен између инвеститора и извођача радова
 Главни пројекат на увид
 Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 1500,00
динара

Надлежни орган, у року од три дана од дана пријема уредне изјаве, врши
контролу усаглашености изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду.
Уколико надлежни орган по извршеној контроли утврди да постоји
одступање геодетског снимка изграђених темеља у односу на главни пројекат,
одмах обавештава грађевинског инспектора о тој чињеници, са налогом да се
започети радови обуставе до усаглашавања изградње темеља са главним
пројектом.

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
канцеларија 106, телефон 012/539-748
Инвеститор радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу захтев за
издавање употребне дозволе.
 Захтев
 Правоснажна грађевинска дозвола
 Потврда о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом
 Копија плана са уцртаним објектом, која се прибавља код надлежног
органа за катастар непокретности
 Доказ о уплати градске административне таксе( износ зависи од врсте и
површине објекта, а износ се добија у соби број 9 Градске управе)
 Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 640,00
динара
Употребна дозвола издаје се када се утврди да је објекат, односно део објекта
подобан за употребу.
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.
Уредан захтев за издавање употребне дозволе прослеђује се правном лицу коме
су поверени послови вршења техничког прегледа, односно ЈП ,,Дирекција за
изградњу града Пожаревца''
Јавном предузећу ,,Дирекција за изградњу града Пожаревца'' формира Комисију
за технички преглед која налаже инвеститору достављање потребне
документације( зависи од врсте објекта) и доказ о уплати таксе за рад Комисије
(износ зависи од врсте и површине објекта). Рок за извршење техничког
прегледа објекта је 30 дана.
Након што поступак техничког прегледа буде окончан, Записник о извршеном
техничком прегледу, доставља се Органу управе.
По пријему валидног записника о извршеном техничком прегледу објекта
Одељење за урбанизам и грађевинске послове, у року од 7 дана, издаје дозволу
за употребу објекта, односно одбија захтев.

