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ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ 

- Одељење за урбанизам, инспекцијске послове, грађевинарство и извршења - 
 
Предмет: Захтев за легализацију - накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе 

      за објекте  изграђене  (реконструисане)  без грађевинске дозволе 
Молим  наслов  да ми одобри легализацију бесправно изграђеног објекта односно дела  објекта  

на КП бр. ____________ , КО _______________________ , ул. ______________________________________ 

___________________________________, бр. __________, у ______________________________ . 
Подаци о локацији  на којој се  налази објекат – део обкјекта  
                  
намена објекта ---------------------------------------------------------------------- 

површина објекта ------------------------------------------------------------------- 

број станова --------------------------------------------------------------------------- 

спратност ------------------------------------------------------------------------------ 

Уз захтев прилажем:  
               1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          (Доказ о праву својине,  односно  закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на   
објекту који није  старији од шест месеци) 
 

 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (Фотографије  објекта свих  фасада  минималних димензија  10 х 15 цм. a за реконструкцију  
објекта – сликано изнутра и споља) 
 
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ( технички извештај  о стању  објекта, инсталација инфраструктурне мреже и спољњег уређења) 
 
4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ( геодетски снимак  објекта  на копији плана парцеле који није старија  од  6 месеци  са исказаном 
бруто  развијеном  грађевинском  површином  у основи објекта)  
 
5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Записник  о извршеном вештачењу о испуњености услова за употребу објекта, са 
спецификацијом посебних  физичких делова,  који садржи геодетски снимак објекта на копији 
плана парцеле, који није старији од  6 месеци, са исказаном бруто развијеном грађевинском 
површином, израђен од стране привредног друштва, односно другог правног лица уписаног у 
регистар за обављање тих врста послова. 
 
6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ( доказ о уплати  административне таксе и осталих накнада) 
 
7. Оверену сагласност власника  суседног објекта  ако је објекат  изграђен, односно  реконструисан 
на удаљености од суседног објекта која је мања  од  прописаних  удаљења. 
 
8.  Оверену  писмену сагласност сувласника , уколико се земљиште води на више власника. 
 

 НАПОМЕНА: Уколико се у току поступка утврди да постоји могућност легализације, подносилац захтева ће                        
накнадно доставити: 
 Решење о промени  намене  пољопривредног земљишта – уколико је објекат  изграђен  на обрадивом пољопривредном 

земљишту  ( добија се код службе Општинске управе  Општине Бољевац) 
 Стручни налаз о мерењу  отпора уземљења( издаје предузеће  или предузетник регистрован и лиценциран за ове послове) за 

издавање употребне дозволе, уколико је објекат подобан  за употребу. 
 Доказ о уплати  накнаде  о уређењу  грађевинског земљишта 
 Доказ о регулисаној надокнади за за изградњу и одржавање склоништа.  
 Усвојен план препарцелације ако се објекат налази на две и више парцеле 

                                                                                                                                                 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
                                                                                                                              
                                                                                                                                      -----------------------------------------------------------------                                                                                                         
                                      
                                                                                                                                    ИЗ   ----------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                    УЛ.  ----------------------------------------БР.-------------- 
 
                                                                                                                             БР.ТЕЛ. -----------------------------------------------------------     

 
 
 


