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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Изјава ппдршке
Пвај електрпнски дпкумент је припремљен уз ппмпћ Прпграма ппдршке
ппштинама IPA 2007 кпји финансира Еврппска унија.

Пре уласка у прпцедуре за дпбијаое урбанистичких дпзвпла НЕППХПДНП је да
инвеститпр реши сва
ИМПВИНСКП
– ПРАВНА
Прпјекат „Дпбра управа, планираое
и пружаое
услуга“,ПИТАОА
кпји се спрпвпди у пквиру Прпграма
ппдрщке ппщтинама IPA 2007, финансиран је пд стране Еврппске уније, а имплементиран је пд
стране кпнзпрцијума кпјим рукпвпди GIZ International Services. Прпјекат је заппшеп у јануару 2010.
гпдине и заврщава се у јануару 2013. гпдине. Наведени прпјекат је деп дугпрпшне технишке
ппмпћи крпз пружаое грантпва у циљу развпја ппщтина у Србији. Самим тим, пвај прпјекат
укљушује претхпднп наушене лекције, кап и искуствп стешенп на прпщлим прпјектима кпји су,
такпђе, били финансирани пд стране Еврппске уније. Прпјекат је заснпван на претхпдним
дпстигнућима, а фпкусиран је на крајое резултате и пстварени утицај на ппщтине у Србији.
У пквиру кпмппненте 3 – АДМИНИСТРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ, фпкус активнпсти је на спрпвпђеоу
ппщтинских пакета у 15 пдабраних ппщтина у Србији.
Овај електрпнски впдиш је сашиоен у пквиру кпмппненте 3 прпјекта „Дпбра управа, планираое и
пружаое услуга“ и има за циљ да унапреди прпцес издаваоа урбанистишких дпзвпла у ппщтини
Бела Паланка.

Пвај електрпнски дпкумент је припремљен уз финансијску ппмпћ Еврппске уније и исти не
представља званичан став Еврппске уније.
Тачнпст ппдатака пптврђује ппштина Бела Паланка.

Пре уласка у прпцедуре за дпбијаое урбанистичких дпзвпла НЕППХПДНП је да
инвеститпр реши сва
ИМПВИНСКП – ПРАВНА ПИТАОА
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Опщтина Бела Паланка :: ГРАДИМП НА КПРИДПРУ
Ппщтпвани инвеститпри,
Опщтина Бела Паланка предузима пзбиљне кпраке какп би изградопм аутп пута на кпридпру X пд
Нища дп границе са Бугарскпм ппстала и пстала привлашнп местп за инвестиције.
У складу са пвим ппредељеоем ппщтинска администрација је, између псталпг, урадила следеће:
 Израђена су следећа релевантна планска дпкумента:
 Прпстпрни план ппштине Бела Паланка 2009-2024. гпдине, кпји је заснпван на
смерницама и рещеоима Прпстпрнпг плана Републике Србије пд 2010. дп 2020.
гпдине, затим Прпстпрнпг плана инфраструктурнпг кпридпра Нищ-граница Бугарске,
кап и свих прпстпрних планпва ужих и теритпријалних целина кпји третирају
ппдрушје ппщтине Бела Паланка, кап и на другим дугпрпшним стратегијама,
пснпвама и пплитикама, наципнaлнпг, регипналнпг и лпкалнпг знашаја, из пбласти
привреде. живптне средине и др.
 Прпстпрни план ппдручја ппсебне намене специјалнпг резервата прирпде Сува
планина 2012.
 План генералне регулације ппщтине Бела Паланка.
 Најважнији планпви СУ дпступни прекп веб сајта Ппштине.
 У пквиру Прпграма Exchange2, израђена је и усвпјена Стратегија пдрживпг развпја
ппштине Бела Паланка 2010-2020. гпдине, у кпјпј развпј екпнпмије и инфраструктуре
заузима знашајнп местп.
 У складу са тиме дпнета је и Пдлука п псниваоу индустријских зпна у Белпј Паланци
(07.08. 2012. гпд.). Одлукпм је предвиђенп фпрмираое 3 индустријске зпне и тп:
 БАЛВАН (1. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, на улазу у Белу Паланку из правца Нища, на 2 км
пд Беле Паланке), са ппврщинпм пд 14,4 хектара;
 МУРИЦА 1 (2. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, на сампм улазу у Белу Паланку) са ппврщинпм
пд 8,5 хектара и удаљенпсти пд главне петље нпве трасе аутп пута пд 600 m;
 МУРИЦА 2 (3. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, у близини Мурице 1, са друге стране пута кпјим
се улази у Белу Паланку са аутп пута), са ппврщинпм пд 4 хектара.
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Пре уласка у прпцедуре за дпбијаое урбанистичких дпзвпла
НЕППХПДНП је да инвеститпр реши сва
ИМПВИНСКП – ПРАВНА ПИТАОА

Прпцедуре за дпбијаое
урбанистичких дпзвпла
Прпцедуре за дпбијаое урбанистишких дпзвпла, са укоижеоем пбјекта у Служби за катастар
неппкретнпсти при Републишкпм гепдетскпм завпду, за стамбени, ппслпвни и екпнпмски пбјекат
кпји се гради на већ фпрмиранпј грађевинскпј парцели, састпје се пд следећих кпрака:

1

Издаваое инфпрмације п лпкацији

2

Издаваое лпкацијске дпзвпле

3

Издаваое грађевинске дпзвпле

3* Пдпбреое за извпђеое радпва
4

Пријава ппчетка извпђеоа радпва - Изградоа пбјекта

5

Издаваое упптребне дпзвпле

6

Укоижеое пбјекта

За све ппслпве у вези гпроих прпцедура (са изузеткпм укоижеоа пбјекта) надлежнп је Пдељеое
за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве, у пкиру
ппщтинске управе ппщтине Бела Паланка.
КПНТАКТИ
Струшни сарадник зa издаваое грађевинских дпзвпла и сарадник за
кпмуналнп-стамбене ппслпве
o Канцеларија бр. 8
o Телефпн: 018/855-023
o Е-mail: odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com
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Инфпрмација п лпкацији

Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је издаваое инфпрмације п лпкацији п услпвима уређеоа и
изградое, кап и пгранишеоима на лпкацији/парцели, а кпји су дефинисани важећим планпм, са
циљем инфпрмисаоа странке п мпгућнпстима и пгранишеоима градое на пдређенпј лпкацији.

Надлежнпст и временски пквир:


Инфпрмацију п лпкацији у ппщтини Бела Паланка издаје Одељеое за урбанизам,
грађевинарствп, импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија бр. 8).



Закпнски рпк за издаваое инфпрмације п лпкацији је 8 (псам) дана пд дана ппднпщеоа
уреднпг и кпмплетнпг захтева. У ппщтини Бела Паланка ппступак је краћи и шестп изнпси 2
(два) дп 3 (три) дана.



Дпкумента кпја инвеститпр мпра да дпстави су дата у Прилпгу 1: Захтев за издаваое
инфпрмације п лпкацији у Опщтини Бела Паланка.



Пример правилнп пппуоених уплатница за пву услугу је такпђе дат у пвпм прилпгу.

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка

ОУ ппщтине
Бела
Паланка,
Одељеое за
урбанизам,
...

Закпнски пснпв:
Ппступак је регулисан шланпм 53 Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС бр. 72/09/,
81/09, 64/10 и 24/11), кап и шл. 192 Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/91,
31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10).
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Издаваое лпкацијске дпзвпле

Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је издаваое рещеоа за изградоу нпвих и дпградоу ппстпјећих
пбјеката, за пбјекте за кпје се пп Закпну издаје грађевинска дпзвпла, а садржи све услпве и
ппдатке пптребне за израду технишке дпкументације, у складу са важећим планским дпкументпм.
У ппстпуку се прибављају и услпви надлежних пргана, кпји шине оен саставни деп.
Надлежнпст и временски пквир:


Лпкацијску дпзвплу у ппщтини Бела Паланка издаје Одељеое за урбанизам, грађевинарствп,
импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија бр. 8).



Закпнски рпк за издаваое лпкацијске дпзвпле је 15 (петнаест) дана пд дана ппднпщеоа
уреднпг и кпмплетнпг захтева. У ппщтини Бела Паланка ппступак је краћи и шестп изнпси 2
(два) дп 3 (три) дана.



У ппщтини Бела Паланка кпмплетираое дпкументације се врщи пп службенпј дужнпсти, али се
пставља мпгућнпст да инвеститпр тп ушини и сам. Опщтинска кпмунална предузећа издају
пптребне услпве у рпку пд 7 (седам) дана, дпк се пд републишких надлежних институција на
услпве шека пквирнп дп 30 дана.



Дпкумента кпја инвеститпр мпра да дпстави су дата у Прилпгу 2: Захтев за издаваое
лпкацијске дпзвпле у Опщтини Бела Паланка.



Пример правилнп пппуоених уплатница за пву услугу је такпђе дат у пвпм прилпгу.

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка

ОУ ппщтине
Бела
Паланка,
Одељеое за
урбанизам,
...

Закпнски пснпв:
Ппступак је регулисан шланпм 54 Закпна п планираоу и изградои (''Сл.гласник РС бр. 72/09/,
81/09, 64/10 и 24/11), кап и шл. 192 Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/91,
31/01 и ''Сл. гласник РС'' бр. 30/10).
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Издаваое грађевинске дпзвпле

Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је ствараое услпва за градоу у складу са прпписима и тп такп
щтп странка ппднпси захтев, уз Закпнпм предвиђену дпкументацију, плаћа накнаду за уређеое
грађевинскпг земљищта, плаћа пптребне таксе, прилаже пптребне сагласнпсти на пснпву шега
надлежни прган издаје грађевинску дпзвплу.
Све щтп важи за издаваое лпкацијске дпзвпле важи и за пву прпцедуру, ппщтп је оен саставни
деп управп лпкацијска дпзвпла.
Надлежнпст и временски пквир:


Грађевинску дпзвплу у ппщтини Бела Паланка издаје Одељеое за урбанизам, грађевинарствп,
импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија бр. 8).



Закпнски рпк за издаваое рещеоа п грађевинскпј дпзвпли је 8 (псам) дана пд дана
ппднпщеоа уреднпг и кпмплетнпг захтева. У ппщтини Бела Паланка ппступак је краћи и шестп
изнпси 2 (два) дп 3 (три) дана.



Дпкумента кпја инвеститпр мпра да дпстави су дата у Прилпгу 3: Захтев за издаваое
грађевинске дпзвпле у Опщтини Бела Паланка, и зависе пд врсте и намене пбјекта, места где
се гради и др. Списак пптребних дпкумената се утврђује у респрнпм Одељеоу.



Пример правилнп пппуоених уплатница за пву услугу је такпђе дат у пвпм прилпгу.

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка

ОУ ппщтине
Бела
Паланка,
Одељеое за
урбанизам,
...

Прпјектни бирп

Закпнски пснпв:
Ппступак је регулисан шл. 134 Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС бр. 72/09/, 81/09, 64/10
и 24/11), кап и шл. 192 Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/91, 31/01 и ''Сл.
гласник РС'' бр. 30/10).
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3* Одпбреое за извпђеое радпва
Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је да се пдпбри извпђеое радпва у слушајевима када се за
пбјекте на кпјима се желе извести грађевински радпви не издаје грађевинска дпзвпла. Ту спадају
радпви на адаптацији, санацији или рекпнструкцији пбјеката. Пп заврщетку изградое, пднпснп
извпђеоу радпва, а пп захтеву инвеститпра, надлежни прган мпже издати и упптребну дпзвплу.
Надлежнпст и временски пквир:


Рещеое п пдпбреоу за извпђеое радпва у ппщтини Бела Паланка издаје Одељеое за
урбанизам, грађевинарствп, импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија
бр. 8).



Закпнски рпк за издаваое рещеоа п п пдпбреоу за извпђеое радпва је 8 (псам) дана пд дана
ппднпщеоа уреднпг и кпмплетнпг захтева. У ппщтини Бела Паланка ппступак је краћи и шестп
изнпси 2 (два) дп 3 (три) дана.



Дпкумента кпја инвеститпр мпра да дпстави су дата у Прилпгу 4: Захтев за пдпбреое за
извпђеое радпва, и зависе пд врсте и намене пбјекта, места где се гради и др. Списак
пптребних дпкумената се утврђује у респрнпм Одељеоу.



Пример правилнп пппуоених уплатница за пву услугу је такпђе дат у пвпм прилпгу.

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка

ОУ ппщтине
Бела
Паланка,
Одељеое за
урбанизам,
...

Прпјектни бирп

Закпнски пснпв:
Ппступак је регулисан шл. 145 Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС бр. 72/09/, 81/09, 64/10
и 24/11), кап и шл. 192 Закпна п ппщтем управнпм ппступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/91, 31/01 и ''Сл.
гласник РС'' бр. 30/10).
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Пријава ппчетка извпђеоа радпва – Изградоа пбјекта

Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је ппднпщеое пријаве пд стране инвеститпра да је ппшеп
извпђеое радпва.
Ппстпупак није слпжен и састпји се пд ппднпщеоа пријаве, уз дпстављаое угпвпра п грађеоу и
грађевинске дпзвпле.
Надлежнпст и временски пквир:
 Пријава ппшетка извпђеоа радпва у ппщтини Бела Паланка се ппднпси Одељеоу за
урбанизам, грађевинарствп, импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија
бр. 8).
 Пријава треба да садржи датум ппшетка и рпк заврщетка грађеоа, пднпснп извпђеоа радпва.
Укпликп је грађевинска дпзвпла издата на пснпву идејнпг прпјекта, дпставља се и кппија
извещтаја п изврщенпј технишкпј кпнтрпли главнпг прпјекта.

Не ппстпји ппсебан пбразац за пријаву и није предвиђенп плаћаое административних такси.

Опщтинска управа
ппщтине Бела Паланка,
Одељеое за урбанизам,
грађевинарствп,
импвинскп-правне и
стамбенп-кпмуналне
ппслпве

Закпнски пснпв:
Ппступак је регулисан шланпм 148 Закпна п планираоу и изградои (''Сл. гласник РС бр. 72/09/, 81/09,
64/10 и 24/11).
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Издаваое упптребне дпзвпле

Сврха административнпг ппступка:
Сврха административнпг ппступка је издаваое рещеоа за упптребу пбјекта. Упптребна дпзвпла се
издаје када се утврди да је пбјекат, пднпснп деп пбјекта ппдпбан за упптребу. Објекат је ппдпбан
за упптребу акп је: изграђен у складу са грађевинскпм дпзвплпм и технишкпм дпкументацијпм на
пснпву кпје се пбјекат градип; пбезбеђен дпказ п квалитету изведених радпва, пднпснп уграђенпг
материјала, инсталација и ппреме, издат пд стране пвлащћених прганизација; изврщенп гепдетскп
снимаое пбјекта и акп су испуоени други прпписани услпви.
Надлежнпст и временски пквир:


Упптребну дпзвплу у ппщтини Бела Паланка издаје Одељеое за урбанизам, грађевинарствп,
импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве (канцеларија бр. 8).



Закпнски рпк за издаваое упптребне дпзвпле је 7 (седам) дана пд дана пријема налаза
кпмисије за технишки преглед кпјим је утврђенп да је пбјекат ппдпбан за упптребу.



У ппщтини Бела Паланка ппступак је краћи и шестп изнпси дп 2 (два) дп 3 (три) дана, укпликп је
дпкументација кпмплетна и уредна.



Накпн ппднпщеоа захтева, у рпку дп 5 (пет) дана се ппсебним рещеоем фпрмира технишка
кпмисија кпја излази на терен и у рпку пд 5 (пет) дана ппднпси извещтај п изврщенпм
технишкпм преглду пбјекта.



Дпкумента кпја инвеститпр мпра да дпстави су дата у Прилпгу 5: Захтев за издаваое упптребне
дпзвпле у Опщтини Бела Паланка.



Пример правилнп пппуоених уплатница за пву услугу је такпђе дат у пвпм прилпгу.

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка

ОУ ппщтине
Бела
Паланка,
Одељеое за
урбанизам,
...

Закпнски пснпв:
Ппступак се прпвпди у складу са Закпнпм п планираоу и изградои шл. 154 дп 160. (''Службени
гласник РС брпј 72/09/, 81/09, 64/10 и 24/11), кап и шлана 192. Закпна п ппщтем управнпм ппступку
(''Службени лист СРЈ'' брпј 33/91 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' брпј 30/10).
На пснпву шлана 158. став 11. прпписан је изузетак да се пбјекат мпже кпристити и без издате
упптребне дпзвпле, акп у рпку пд 90 (деведесет) дана пд дана фпрмираоа кпмисије за технишки
преглед пбјекта, надлежни прган није издап упптребну дпзвплу, нити је рещеоем пдбип
издаваое упптребне дпзвпле.
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Укоижеое пбјекта

Надлежнпст над пвим ппступкпм НИЈЕ у пквирима надлежнпсти пргана
ппштинске управе Бела Паланка.
Упис врши Републички гепдетски завпд – Служба за катастар неппкретнпсти Бела
Паланка
Адреса:
Телефпн:

Српских владара 56, 18310 Бела Паланка
018/855-007

Р.Г.З.
С.З.К.
неппкретнпсти
Бела Паланка
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

ВАЖЕЋИ ЦЕНОВНИЦИ
1. Одлука п накнадама за услуге кпје врщи ппщтинска управа ппщтине Бела Паланка за
израду лпкацијске дпзвпле (пбрашун пп 1 м2 развијене брутп ппврщине) пбјављена је у
Службенпм гласнику града Нища 95/2009, шлан 2, став 3.


Накнаде су у прпсеку за 50 дп 100% ниже у пднпсу на већину ппщтина, а нарпшитп
градпва у Србији.

2. Одлука п накнадама за услуге кпје врщи ппщтинска управа ппщтине Бела Паланка за
Решеое п фпрмираоу кпмисије за технички преглед и пријем пбјекта, и издаваое
упптребне дпзвпле ван ппступка легализације пбјављена је у Службенпм гласнику града
Нища 95/2009, шлан 2, став 10, и изнпси:
Р. бр.

Изнпс накнаде пп м2
(динара)

ВРСТА ПБЈЕКТА

1

Стамбени пбјекти

30,00

2

Ппслпвни пбјекти дп 100 м

3

Ппслпвни пбјекти пд 100 дп 500 м

4

Ппслпвни пбјекти прекп 500 м

2

60,00
2

45,00

2

35,00

3. Одлука п пдређиваоу накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта у ппщтини Бела
Паланка пбјављена је у Службенпм гласнику града Нища 115/2008.
У следећпј табели дат је извпд из Одлуке.
Р. бр.

Изнпс накнаде пп м2
(динара)

ВРСТА ПБЈЕКТА

1

Стамбени пбјекти:
 прва зпна:
 друга зпна
 трећа зпна





300,00
250,00
160,00

2

Ппслпвни пбјекти:
 прва зпна:
 друга зпна
 трећа зпна





300,00
220,00
100,00

3

Привремени мпнтажни пбјекти:
 прва зпна:
 друга зпна
 трећа зпна





350,00
300,00
200,00

4

Ппмпћни пбјекти
(гараже, летое кухиое, пставе за пгрев и др.)
 прва зпна:
 друга зпна
 трећа зпна





200,00
150,00
100,00
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

КОНТАКТИ
Ппштинска управа ппштине Бела Паланка
Пдељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп-правне и стамбенп-кпмуналне ппслпве
Адреса:
Канцеларија:
Телефпн:
Факс:
е-mail:
WEB:

Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка
бр. 8
018/855-023
018/855-188
odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com
http://www.belapalanka.org.rs/

o

1.

Републички гепдетски завпд, Служба за катастар неппкретнпсти Бела Паланка
Адреса:
Телефпн:
Факс:

2.

ЈП за грађевинскп земљиште и изградоу ппштине Бела Паланка
Адреса:
Телефпн:
Факс:
Е-mail:

3.

5.

Српских владара 51, Бела Паланка
018/855-057, 855-332
018/855-057
komnisbp@yahoo.com

ПД за дистрибуцију електричне енергије „ЈУГПИСТПК“ д.п.п. Ниш, ппгпн Пирпт,
ппслпвница Бела Паланка
Адреса:
Српских владара 101, Бела Паланка
Телефпн:
018/855-166, 018/855-313
Факс:
018/853-230
Е-mail:
zoran.spasic@jugoistok.com
WEB:
http://www.jugoistok.com
Ппреска управа, Бела Паланка
Адреса:
Телефпн:
Факс:

6.

Српских владара 60, Бела Паланка
018/855-889
018/855-889
jpizgradnjabp@gmail.com

Јавнп кпмуналнп предузеће „КПМНИС“, Бела Паланка
Адреса:
Телефпн:
Факс:
Е-mail:

4.

Српских владара 56, Бела Паланка
018/855-007
018/855-007

Српских владара 60, Бела Паланка
018/855-148
018/855-148

Јавнп предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Адреса:
Е-mail:

Булеар Краља Александра 282, ппщтански фах 17, 11050 Бепград
office@putevi-srbije.rs
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7.

ЈВП „СРБИЈА ВПДЕ“, Впдппривредни центар Мправа, Ниш
Адреса:
Телефпн:

8.

Впждпва 11, 18000 Нищ
018/212-666, 018/522-161
018/522-169

Министарствп унутрашоих ппслпва, Сектпр за ванредне ситуације, пдељеое Пирпт
Адреса:
Телефпн:
Факс:

10 .

Трг Краља Александра Ујединитеља 2, 18000 Нищ
018/425-8185, 018/4513-820

Телекпм Србија, а.д. Бепград, ппслпвница Ниш
Адреса:
Телефпн:
Факс:

9.

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Краљевића Марка 33, 18300 Пирпт
010/3111-92
010/310-183

Завпд за заштиту сппменика културе, Ниш
Адреса:
Телефпн:
Факс:
Е-mail:
WEB:

Дпбришка 2, 18000 Нищ
018/523-414
018/523-412
zzsknis@open.telekom
www.zzsknis.rs
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

П Р И Л О З И

Прилпг 1:

Захтев за издаваое инфпрмације п лпкацији

Прилпг 2:

Захтев за издаваое лпкацијске дпзвпле

Прилпг 3:

Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле

Прилпг 4:

Захтев за пдпбреое за извпђеое радпва

Прилпг 5:

Захтев за вршеое техничкпг прегледа пбјекта и издаваое
упптребне дпзвпле инфпрмације п лпкацији
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Прилпг 1:

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Захтев за издаваое инфпрмације п лпкацији

Oпштина Бела Паланка
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп правне и стамбенп кпмуналне ппслпве
Адреса: Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка
ПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое инфпрмације п лпкацији
Захтев се пбавезнп ппднпси за: изградоу ппмпћних пбјеката, гаража, екпнпмских пбјеката, зиданих
пграда, трафп станица 10/04 KV или 20/04 kV, антенских стубпва и секундарних, пднпснп дистрибутивних
делпва електрпнске кпмуникаципне мреже.
За кпје пптребе се инфпрмација п лпкацији захтева:
(запкружити)

- за изградоу ппмпћнпг пбјекта, гараже, екпнпмскпг
пбјекта, зидане пграде, трафп станице 10/04 KV ИЛИ 20/04
kV, антенскпг стуба, секундарнпг, пднпснп
дистрибутивнпг дела електрпнске кпмуникаципне
мреже,
- за изградоу, рекпнструкцију, дпградоу или
надзиђиваое, стамбенпг, ппсппвнпг или другпг пбјекта,
- псталп.

Адреса лпкације:
(насеље, улица и брпј)

Брпј катастарске парцеле:
Катастарска ппщтина:

Уз захтев прилажем:
1. Кппију плана парцеле са дециметарскпм мрежпм и кппрдинатпм једне ташке те мреже, не старију пд б
(щест) месеци (издаје Р.Г.З., Служба за катастар неппкретнпсти Бела Паланка).
2. Дпказ п изврщенпј уплати административних такси.
Ппднпсилац захтева:
(име и презиме инвеститпра са ЈМБГ, пднпснп ппслпвнп име или
назив инвеститпра са седищтем и ПИБ)

Адреса ппднпсипца захтева:
(местп, улица и брпј)

Телефпн:
(фиксни, мпбилни)

Пптпис и пешат:
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Пример правилнп пппуоених уплатница за дпбијаое инфпрмације п лпкацији:
НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Петар Петрпвић

=245,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Нищава, д.п.п., Бела Паланка

=800,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

Петар Петрпвић или Нищава,
д.п.п., Бела Паланка

=210,00=

сврха плаћаоа

Административна такса

изнпс

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет Републике Србије

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-742221843-57
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп
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Прилпг 2:

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Захтев за издаваое лпкацијске дпзвпле

Oпштина Бела Паланка
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп правне и стамбенп кпмуналне ппслпве
Адреса: Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка
ПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое лпкацијске дпзвпле
Захтев се ппднпси за: изградоу нпвих и дпградоу ппстпјећих пбјеката. Дпградоа јесте извпђеое
грађевинских и других радпва кпјима се изграђује нпви прпстпр ван ппстпјећег габарита пбјекта, кап и
надзиђиваое пбјекта и са оим шини грађевинску, функципналну или технишку целину.
Планирани радпви и врста пбјекта:
(изградоа, дпградоа или надзиђиваое стамбенпг,
ппслпвнпг или другпг пбјекта)

Адреса пбјекта:
(насеље, улица и брпј)

Брпј катастарске парцеле:
Катастарска ппщтина:
Уз захтев прилажем:
1. Кппију плана парцеле са дециметарскпм мрежпм и кппрдинатпм једне ташке те мреже, не старију пд 6 (щест) месеци
(издаје Р.Г.З., Служба за катастар неппкретнпсти Бела Паланка) – самп укпликп није раније предата приликпм захтева за
издаваое инфпрмације п лпкацији.
2. Извпд из катастра ппдземних инсталација не старији пд 6 (щест) месеци (издаје Р.Г.З., Служба за катастар неппкретнпсти
Бела Паланка,) - није пптребнп дпставити за надзиђиваое ппстпјећег пбјекта.
3. Ппдатке п врсти и намени пбјекта кпји ће се градити и ппдатке п планиранпј дисппзицији, технишке карактеристике и
слишнп.
(Ситуаципнп или идејнп рещеое израђенп пд стране пдгпвпрнпг прпјектанта).
3. Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту (и/или други дпкази у складу са шланпм 54. и
шланпм 135. Закпна п планираоу и изградои).
4. Услпви пд ''Телекпма Србија''а.д. за ТК прикљушак.
5. Дпказ п изврщенпј уплати административних такси.
НАППМЕНА:
Власник катастарске парцеле кпјпј је прпмеоена намена из ппљппривреднпг у грађевинскп земљищте накпн 15. јула
1992. гпдине, дужан је да плати накнаду за прпмену намене ппљппривреднпг земљищта пре издаваоа лпкацијске
дпзвпле, а щтп је у надлежнпсти Одељеоа за финансије бучет и лпкални екпнпмски развпј, канцеларија бр. 7.

Ппднпсилац захтева:
(име и презиме инвеститпра са ЈМБГ, пднпснп ппслпвнп име или
назив инвеститпра са седищтем и ПИБ)

адреса ппднпсипца захтева:
(местп, улица и брпј)

Телефпн:
(фиксни, мпбилни)

Пптпис и пешат:
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Пример правилнп пппуоених уплатница за дпбијаое лпкацијске дпзвпле:
НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Петар Петрпвић

=100,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

Петар Петрпвић

=210,00=

сврха плаћаоа

Административна такса

изнпс

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет Републике Србије

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-742221843-57
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп
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Прилпг 3:

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле

Oпштина Бела Паланка
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп правне и стамбенп кпмуналне ппслпве
Адреса: Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка
ПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое грађевинске дпзвпле
Планирани радпви и врста пбјекта:
(изградоа, дпградоа или надзиђиваое стамбенпг,
ппслпвнпг или другпг пбјекта)

Адреса пбјекта:
(насеље, улица и брпј)

Брпј катастарске парцеле:
Катастарска ппщтина:
Уз захтев прилажем:
1. Правнпснажну Лпкацијску дпзвплу (кппија).
2. Идејни или главни прпјекат са извещтајем п изврщенпј технишкпј кпнтрпли (урађен у складу са лпкацијскпм
дпзвплпм - у три примерка).
3. Дпказ п праву свпјине, пднпснп праву закупа на грађевинскпм земљищту, пднпснп дпказ п праву свпјине на
пбјекту акп се извпде радпви на надзиђиваоу пбјекта (и/или други дпкази у складу са шланпм 135. Закпна п
планираоу и изградои).
4. Дпказ п уређиваоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта (прилаже се у
ппступку издаваоа грађевинске дпзвпле, накпн прпвере да је идејни или главни прпјекат урађен у складу са
правилима грађеоа садржаним у лпкацијскпј дпзвпли).
5. Осталу пптребну дпкументацију (у зависнпсти пд врсте пбјекта, кап нпр. сагласнпст ЈП ''Путеви Србије'', МУП РССектпр за ванредне ситуације, ЈП ''Србија впде'', евентуалнп сагласнпст на студију п прпцени утицаја на живптну
средину пд надлежнпг пдељеоа ппщтинске управе, а некада и сагласнпсти Завпда за защтиту сппменика културе).
6. Дпказ п изврщенпј уплати административних такси.
НАППМЕНА:
- За изградоу енергетских пбјеката, уз захтев за издаваое грађевинске дпзвпле прилаже се и енергетска дпзвпла у
складу са ппсебним закпнпм.
Ппднпсилац захтева:
(име и презиме инвеститпра са ЈМБГ, пднпснп ппслпвнп име или
назив инвеститпра са седищтем и ПИБ)

Адреса ппднпсипца захтева:
(местп, улица и брпј)

Телефпн:
(фиксни, мпбилни)

Пптпис и пешат:
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Пример правилнп пппуоених уплатница за дпбијаое грађевинске дпзвпле:
НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Петар Петрпвић

=100,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

Петар Петрпвић

=210,00=

сврха плаћаоа

Административна такса

изнпс

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет Републике Србије

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-742221843-57
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп
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Прилпг 4:

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Захтев за пдпбреое за извпђеое радпва

Oпштина Бела Паланка
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп правне и стамбенп кпмуналне ппслпве
Адреса: Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка

ПРЕДМЕТ: Захтев за издаваое решеоа кпјим е пдпбрава изградоа пбјеката и извпђеое радпва
за кпје се не издаје грађевинска дпзвпла
Захтев се ппднпси за: грађеое ппмпћних пбјеката (гараже, пставе, септишке јаме, бунари, цистерне за впду и слишнп); грађеое
екпнпмских пбјеката; извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу пбјекта и уклаоаоу препрека за пспбе са инвалидитетпм,
изградоу секундарних пднпснп дистрибутивних мрежа кпмуналне инфраструктуре у пквиру ппстпјеће регулације улица, уређеое
сапбраћајница у пквиру ппстпјеће регулације улица, рекпнструкцију, адаптацију, санацију, прпмену намене пбјекта без извпђеоа
грађевинских радпва, прпмену намене уз извпђеое грађевинских радпва, извпђеое радпва на раздвајаоу или спајаоу ппслпвнпг
или стамбенпг прпстпра, уградоу унутращоних инсталација (гас, струја, впда, тпплптна енергија и сл.) у ппстпјећи пбјекат,
ппстављаое антенских стубпва и секундарних, пднпснп дистрибутивних делпва електрпнске кпмуникаципне мреже, ппјединашне
електрпдистрибутивне и електрппренпсне стубпве, деп нискпнаппнске електрпдистрибутивне мреже кпји пбухвата 10 kV или 20 kV
впд, типске трансфпрматпрске станице 10/04 kV или 20/04 kV и деп електрпдистрибутивне мреже пд трансфпрматпрске станице
10/04 kV или 20/04 kV дп места прикљушка на пбјекту купца (1 kV), 10 kV и 20 kV развпдна ппстрпјеоа, маое црпне станице и маое
ски лифтпве, прикљушке на изграђену впдпвпдну, канализаципну, гасну и сл. мрежу; кпмпреспрске јединице за гас, уређаје за
исппруку гаса, спларне кплектпре и спларне ћелије, типске тпплпвпдне прикљушке, грађеое зиданих пграда.

Планирани радпви и врста пбјекта:
Адреса пбјекта:
(насеље, улица и брпј)

Брпј катастарске парцеле:
Катастарска ппщтина:
Уз захтев прилажем:
1. Кппију плана парцеле са дециметарскпм мрежпм и кппрдинатпм једне ташке те мреже, не старију пд 6 (щест) месеци (издаје Р.Г.З., Служба
за катастар неппкретнпсти Бела Паланка) – самп укпликп није раније предата приликпм захтева за издаваое инфпрмације п лпкацији.
2. Дпказ п праву свпјине у складу са шланпм 135. Закпна п планираоу и изградои.
3. Идејни прпјекат, пднпснп главни прпјекат са извещтајем п изврщенпј технишкпј кпнтрпли за извпђеое радпва на рекпнструкцији, санацији
или адаптацији пбјекта (у три примерка), пднпснп технишки ппис и пппис радпва за извпђеое радпва на инвестиципнпм пдржаваоу.
4. Инфпрмација п лпкацији укпликп се захтевају радпви на изградои ппмпћнпг пбјекта, гараже, екпнпмскпг пбјекта, зидане пграде,
трафпстанице 10/04 kV или 20/04 kV, антенскпг стуба и секундарнпг, пднпснп дистрибутивнпг дела електрпнске кпмуникаципне мреже.
5. Дпказ п уређеоу пднпса у ппгледу плаћаоа накнаде за уређиваое грађевинскпг земљищта за изградоу гараже, пставе и другпг
слишнпг пбјекта, кап и за прпмену намене пбјекта (прилаже се у ппступку издаваоа рещеоа, накпн прпвере да су захтевани радпви у
складу са планским дпкументпм).
6. Дпказ п изврщенпј уплати административних такси

Ппднпсилац захтева:
(име и презиме инвеститпра са ЈМБГ, пднпснп ппслпвнп име или
назив инвеститпра са седищтем и ПИБ)

Адреса ппднпсипца захтева:
(местп, улица и брпј)

Телефпн:
(фиксни, мпбилни)

Пптпис и пешат:
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Пример правилнп пппуоених уплатница за Пријаву ппчетка извпђеоа радпва - Изградоу пбјекта:
НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Петар Петрпвић

=100,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

Петар Петрпвић

=210,00=

сврха плаћаоа

Административна такса

изнпс

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет Републике Србије

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-742221843-57
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп
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Прилпг 5:

Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Захтев за вршеое техничкпг прегледа пбјекта
и издаваое упптребне дпзвпле

Oпштина Бела Паланка
Одељеое за урбанизам, грађевинарствп, импвинскп правне и стамбенп кпмуналне ппслпве
Адреса: Карађпрђева 28, 18310 Бела Паланка

ПРЕДМЕТ: Захтев за вршеое техничкпг прегледа пбјекта и издаваое упптребне дпзвпле
Брпј грађевинске дпзвпле или брпј пдпбреоа за изградоу:
(са датумпм издаваоа грађевинске дпзвпле или пдпбреоа за изградоу)

Врста пбјекта:
(стамбени, ппслпвни или други пбјекат)

Адреса пбјекта:
(насеље, улица и кућни брпј)

Брпј катастарске парцеле:
Катастарска ппщтина:
Извпђаш радпва:
(назив привреднпг друщтва, пднпснп другпг правнпг лица или предузетика)

Одгпвпрни извпђаш радпва:
(име и презиме)

Струшни надзпр:
(име и презиме)

Предлпг врщипца технишкпг прегледа пбјекта:
(технишки преглед пбјеката ппверен је прганизацијама кпје се налазе на
списку. Запкружити редни брпј испред прганизације за кпју се ппределите,
какп би пва Управа, no службенпј дужнпсти, упутила захтев за врщеое
технишкпг прегледа пбјекта.)

Уз захтев прилажем:
1. Правнпснажну Грађевинску дпзвплу или правнпснажнп Одпбреое за изградоу.
2. Фптпкппију прве стране главнпг прпјекта са пптврдпм п изврщенпј технишкпј кпнтрпли главнпг прпјекта.
3. Фптпкппију Пптврде п пријави радпва, укпликп инвеститпр прилаже Одпбреое за изградоу.
4. Извещтај Кпмисије за технишки преглед.
5. Пптврду п изврщенпм гепдетскпм снимаоу пбјекта (издаје Р.Г.З., Служба за катастар неппкретнпсти,).
6. Увереое п кретаоу катастарске парцеле, укпликп је ппсле издаваоа грађевинске дпзвпле или пдпбреоа за изградоу дпщлп дп
прпмене на катастарскпј парцели (издаје Р.Г.З. СЗК неппкретнпсти).
7. Дпказ п власнищтву, укпликп ппднпсилац захтева и инвеститпр кпји је наведен у Грађевинскпј дпзвпли или Одпбреоу за
изградоу нису истп лице, или укпликп је Одпбреое за изградоу издатп на пснпву Одлуке п услпвима и нашину накнаднпг
пдпбраваоа изградое пбјеката у свпјини грађана ("Службени лист града Нища", брпј 4/95) и дпказ п плаћенпм ппрезу на
пренпс апсплутних права са купппрпдајним угпвпрпм, укпликп се ради п купппрпдаји.
8. Рещеое М.У.П. Републике Србије, Сектпра за ванредне ситуације - Управе за ванредне ситуације у Пирпту - Одељеоа за
превентиву и защтиту пд ппжара (за пбјекте за кпје је пптребнп прибавити сагласнпст на технишку дпкументацију у ппгледу
мера защтите пд ппжара).
9. Осталу пптребну дпкументацију (у зависнпсти пд врсте пбјекта).
10. Дпказ п изврщенпј уплати административних такси.

Ппднпсилац захтева:
(име и презиме инвеститпра са ЈМБГ, пднпснп ппслпвнп име или
назив инвеститпра са седищтем и ПИБ)

адреса ппднпсипца захтева:
(местп, улица и брпј)

Телефпн:
(фиксни, мпбилни)

Пптпис и пешат:
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Пример правилнп пппуоених уплатница за дпбијаое упптребне дпзпле:
НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

изнпс

Петар Петрпвић

=100,00=

сврха плаћаоа

Накнада за услуге

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет ппщтине Бела Паланка

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-745151843-03
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп

НАЛПГ ЗА ПРЕНПС
дужник - налпгпдавац

щифра
плаћаоа

валута

Петар Петрпвић

=210,00=

сврха плаћаоа

Административна такса

изнпс

рашун дужника - налпгпдавца
брпј
мпдела

ппзив на брпј (задужеое)

ппверилац - прималац

Бучет Републике Србије

рашун ппверипца - примапца
брпј
мпдела

840-742221843-57
ппзив на брпј (пдпбреое)

97

71-009

пешат и пптпис налпгпдавца
местп и датум пријема

датум валуте

хитнп
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Впдич за издаваое урбанистичких дпзвпла

Ппштинска управа Бела Паланка
Карађпрђева 28
18310 Бела Паланка
Телефпн: +381 18 855 023
Факс:
+381 18 855 188
sobelapalanka@belapalanka.org.rs
odeljenje.urbanizam.bp@gmail.com
www.belapalanka.org.rs

