
     

 

    ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

            ОПШТИНСКА УПРАВА 

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта 

 

Молим да донесете Решење о утврђивању накнаде за промену намене пољопривредног земљишта 

на катастарској парцели бр. _________________________  К.О. _____________________________, 

а на истој желим да: 

 изградим стамбени објекат 

 изградим помоћни објекат 

 извршим брисање забележбе обавезе плаћања накнаде за промену намене земљишта 

 

Уз захтев прилажем: 

1. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени кат. Парц. Или информацију о 

локацији. 

2. Доказ о уплати таксе. 

3. Лист непокретности за наведену катастарску парцелу 

4. Копију плана наведене катастарске парцеле 

5. Изјаву о сагласности за прибављање докумената из службених евиденција. 

 

 

У Великом Градишту 

Датум:________________.године 

         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

       

      Име и презиме:________________________________ 

      Адреса:______________________________________ 

      Телефон:_____________________________________ 

      Потпис:______________________________________ 



Такса за подношење захтева: 

Сврха уплате: За решење 

Прималац: Р.А.Т. 

Шифра плаћања: 153 

Рачун: 840-742221843-57 

Модел : 97     Позив на број: 59-110 

Износ:  900,00 дин. 

 



ОБРАЗАЦ 1  
 

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 локални економски развој 
 

ради остварививања права промене намене пољопривредног земљишта 
 

и тим поводом дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања. 1  
 

     Велико Градиште 
                     (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....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним. 

 

..........................................  
                          (место) 

..........................................                                                          _______________________ 

                                                   
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 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 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. 


