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ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ  СВИЛАЈНАЦ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ  
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 
 

 
Предмет: Захтев за потврђивање  

      Пројекта парцелације / препарцелације 
  
 
На основу члана 65. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), потребно је да потврдите да 
је пројекат парцелације / препарцелације израђен у складу са важећим планским 
документом, и то за парцелацију / препарцелацију катастарске/их парцеле/а број 
___________________________ К.О. ____________________________ у улици /потес 
_________________________ у ___________________________, за коју/е је издата 
Информација о локјацији број: 350 - ______/______________ од _________________. 
Пројекат парцелације / препарцелације израђен је од стране ____________________ 
______________________________, а пројекат геодетског обележавања израђен је 
од стране ______________________________________________________________ . 
 
 
ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ: 
1) Пројекат парцелације / препарцелације (у три примерка) 
2) Копија плана катастарске/их парцеле/а, издата од стране Службе за катастар 
непокретности Свилајнац - не старија од 6 месеци 
3) Препис поседовног листа односно извод из листа непокретности – издат од стране 
Службе за катастар непокретности Свилајнац - не старији од 6 месеци 
4) Информација о локацији 
5) Доказ о уплати административних такси (према подацима наведеним на полеђини 
захтева). 
 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ   ЗАХТЕВА 
   

      __________________________ 
           (име и презиме) 

 
__________________________ 

                                  (потпис)  
 

__________________________ 
                                  (адреса, место) 

 
      __________________________  

              (телефон) 



 
 
 

За физичка лица потврђивање урбанистичког пројекта 
Сврха уплате: издавање акта   Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                         Буџет РС 
износ: 660,00 динара         износ: 560,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94    ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97       број модела 97   
позив на број  98-097     позив на број 98-097 

 
 

 
 
  

За правна лица потврђивање урбанистичког пројекта 
Сврха уплате: издавање акта   Републичка административна такса 
Општина Свилајнац                         Буџет РС 
износ: 1.210,00 динара    износ: 560,00 динара              
ж.р. 840-742351843-94    ж.р. 840-742221843-57 
број модела 97       број модела 97   
позив на број  98-097     позив на број 98-097 
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