ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
-Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
-за Стамбену комисију-

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности
Власник сам катастарске парцеле __________________ и стамбеног односно
стамбено-пословног објекта у Шапцу, ул. __________________________ бр. _____.
Молим вас да ми дате сагласност да могу извршити адаптацију реконструкцију - надоградњу - легализацију стамбеног - стамбено-пословног објекта
на катастарској парцели на којој је Град Шабац сукорисник.
Напомена:
Документ под тачкама 3, 4. и 5.. у име подносиоца захтева, у складу са
одредбама Закона о општем управном поступку, прибавља Градска управа града
Шапца без накнаде, а уколико подносилац захтева сам прибавља наведене
документе, сноси трошкове прибављања истих.
Потписом на овом захтеву, подносилац изјављује да је сагласан да напред
наведени орган користи његове личне податке, као и да у његово име прибави
потребне податке од других органа, искључиво у сврху реализације захтева.
У Шапцу, дана ____________ . год.
`

Подносилац захтева:
__________________________
из ______________________
ул. ___________________________
ЈМБГ __________________________
Телефон:_________________________

Уз захтев приложити:
1.- изјаву у вези начина увида (лично или преко органа), прибављања и обраде
личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција који су
неопходни у поступку одлучивања - изјаву попуњава подносилац захтева
2.-фотокопију личне карте,
3. -локацијске услове или Извод из регулационог плана - Градска управа града
Шапца- Одељење за урбанизам
4.- Копију плана парцеле- Служба за катастар непокретности Шабац
5.- Препис листа непокретности - Служба за катастар непокретности Шабац
6.-доказ о уллати локалне административне таксе у износу од 600,00 динара
СВРХА ДОЗНАКЕ: Локална административна такса
ПРИМАЛАЦ:Буџет града Шапца
Жиро-рачун бр. 840-742241843-03
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
Уредно попуњен захтев, са прилозима, предати на Јединствени шалтер
услужног центра Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова бр.6.

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене
послове Градске управе града Шапца, ради давања сагласности Стамбене
Комисије за адаптацију - реконструкцију - надоградњу - легализацију стамбеног стамбено-пословног објекта на катастарским парцелама на којима је Град Шабац
сукорисники тим поводом дајем следећу, тим поводом дајем следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид,
прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис даваоца изјаве)

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке,
изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити: 2
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена
евидениција, а који су неопходни за одлучивање.
б) следеће податке:3
1. ________________________________
2. _____________________________
3. _______________________________
Упознат/а сам да уколико
наведене личне податке неопходне за
одлучивање органа не поднесем у року од петнаест дана, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним.
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

................................................
(потпис даваоца изјаве)

1

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08,
104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је
обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања
интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за
кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите
права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.
2
3

Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део
личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање,
прибавити сама.

