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ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне 

и имовинско правне послове 
 
 
 

 Предмет: Захтев за доношење решења о утврђивању  
                           земљишта за редовну употребу објекта.  
 
 
На основу члана 70. 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), подносим захтев за утврђивање 
земљишта за редовну употребу објекта, за кп.бр. __________ КО ________________, 
површине ________ ари, уписане у поседовни лист бр. ____________________                         
КО ____________________, као власник објекта површине ________ ари, а  носилац 
права коришћења на земљишту на коме је објекат изграђен је __________________.   
  
Прилози уз захтев:  
1) Доказ о праву својине на објекту (уговор о купопродаји, уговор о откупу стана, 
решење о наслеђивању, поседовни лист – издат од стране Службе за катастар 
непокретности Свилајнац - не старији од 6 месеци или други одговарајући акт); 
2) Основ стицања објекта односно доказ да је по поднетом захтеву за легализацију 
могуће легализовати предметни објекат; 
3) Копија плана катастарске парцеле, издата од стране Службе за катастар 
непокретности Свилајнац - не старија од 6 месеци; 
4) Катастарско – топографски план парцеле; 
5) Уверење Службе за катастар непокретности да је извршено обележавање 
односно формирање катастарске парцеле и по ком основу; 
6) доказ да је подносилац захтева лице3 из члана 103, 104, 105, 106 и 106а Закона о 
планирању и изградњи / Решење о преносу права коришћења, извод из регистра и 
др, и 
7) Доказ о уплати административних такси (према подацима наведеним на полеђини 
захтева). 
 
 
                             Подносилац захтева,  
 

_____________________ 
(име и презиме) 

 
                                       ____________________ 

   (адреса и место) 
 

____________________ 
(телефон) 



Таксе за утврђивање земљишта за редовну употребу 
        
Сврха уплате: накнада за рад   Републичка административна такса  
општинске управе        за захтев и издавање решење 
Општина Свилајнац                            Буџет РС 
износ: 440,00 динара                              износ: 760,00 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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