
 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЛОЗНИЦA 

ОДЕЉЕЊУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 

                        

                        

 
ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ   (ЛЕГАЛИЗАЦИЈА) 

 

 

ВЛАСНИК ОБЈЕКТА: 

 

______________________________________________________________________________ 
име и презиме(за физичка лица)  или  пословно име (за правна лица) 

 

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА: 

 

______________________________________________________________________________ 
 место, улица.и број (односно седиште –за правна лица), број кат.парцеле и кат.општина 

 

ВРСТА ОБЈЕКТА: 

 

1.  

1.1. Породични стамбени објекат до 100м
2
 ;   

1.2. Стамбени објекат преко 100м
2
 са једним станом ; 

 

2.  

2.1. Стамбени објекат са више станова;  

2.2. Стамбено-пословни објекат;  

2.3. Пословни и производни објекти. 

 

(Заокружити врсту објекта за који се подноси захтев) 
 

Уз захтев приложити следећу документацију: 

 

За објекте под редним бројем 1. : 

 

1. Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно 

праву својине на објекту; oверен. 

2. Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта. 

3. Технички извештај о стању објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег 

уређења који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са 

исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи свих надземних 

етажа објекта; 

4. Доказ о извршеној уплати административне таксе  на жиро-рачун број 840-

742221843-57 – Буџету РС, позив на број: 97  18-059, износ од ______________ 

динара; 

5. Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840-742341843-24 на име Прихода 

које својом делатношћу остваре органи и организације градова,  позив на број: 97  

18-059, износ од _____________ динара. 

 

 



 

За објекте под редним бројем 2. : 

 

1. Доказ о праву својине, односно о праву закупа на грађевинском земљишту, односно 

праву својине на објекту; оверен. 

2. Фотографије објекта; 4 x са све четри стране објекта. 

3. Записник о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са 

спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски снимак објекта 

на копији плана парцеле са исказаном бруто развијеном грађевинском 

површином; 

4. Пројекат изведеног објекта – за објекте за које је издато одобрење за изградњу од 

којег је одступљено 

5. Доказ о извршеној уплати административне таксе  на жиро-рачун број 840-

742221843-57 – Буџету РС, позив на број: 97  18-059, износ од ______________ 

динара; 

 

6. Доказ о извршеној уплати на жиро-рачун број 840-742341843-24 на име Прихода 

које својом делатношћу остваре органи и организације градова,  позив на број: 97  

18-059, износ од _____________ динара. 

 

 

 

 

У Лозници, дана _______________ године 

 

 

 

 

 

              ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА 

 

       _______________________________ 

                       име и презиме 

 

       _______________________________ 

             улица и број 

 

       _______________________________ 

          место и телефон 

 

 

   

  


