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OПШТИНСКA УПРAВA   

–  ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И  
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

                                                                                 К Њ А Ж Е В А Ц  

 

ПРЕДМЕТ: Раскопавање јавне површине 

 
Молим горњи наслов да ми одобри раскопавање јавне површине (улице-тротоара) у 

улици ________________________________________ у Књажевцу, ради прикључка на 

водоводно-канализациону мрежу врста објекта __________________ на кп.бр.____________ , 

КО ________________ , бр.грађ.дозволе ____________ издата ___________________ . 

 Прекопавање јавне површине извршиће се преко ЈКП «Стандард» Књажевац од 

________________ године (навести датум почетка извођења радова) до _________________ 

године (навести време потребно да се ти радови изведу). 

Уз захтев сходно члану 137. Одлуке о условима за обављање комуналних делатности 

на територији општине Књажевац («Сл.лист општина», број 19/95) прилажем следећу 

документацију: 

- скицу места раскопавања у размери 1 : 100 издату од ЈКП «Стандард» Књажевац, 

- копију плана са уцртаним подземним инсталацијама издату од Катастра 

непокретнoсти Књажевац, 

- сагласност и услове власника подземних инсталација (ПТТ, Електродистрибуције, 

ЈКП“Топлана“) и ЈП «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац»  под 

којима се може вршити раскопавање јавне површине и довођење исте у првобитно стање, 

- потврду ЈП «Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац» о 

обезбеђеним средствима за извођење радова на раскопавању јавне површине, довођење исте у 

првобитно стање, као и за одржавање јавне површине након раскопавања, код друштвених 

правних лица, 

- потврду ЈКП «Стандард» Књажевац да су уплаћена средства за извођење радова 

на раскопавању јавне површине и довођења исте у првобитно стање код прикључака на 

водоводно-канализациону мрежу, 

                 - доказ о извршеној уплати локалне административне таксе, по тарифном  

броју 1 и 26,  и то:  

физичко лице у износу од 1.511,00 динара;  правно лице у износу од 4.258,00 динара. 

                                                                ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 
 

_______________________________________ 

       (име и презиме/пословно име)                                                                          

 
_______________________________________  

  ( адреса/седиште) 
 

            ______________________________________ 
(потпис и печат за правно лице)                                                                                                                                                         

                                                                

                    контакт телефон __________________            

 
/// 

 
Трошкови поступка : 
Локална административна такса 
За  Раскопавање јавне површине 
______.дин 
Жиро рачун : 840-742251843-73 
Позив на број : 97      60-045 
Корисник : Локална административна 
такса  

 


