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ПРЕДМЕТ:  Oбавештење 
 
 

Обавештавамо вас да у складу са одредбом члана 31 и  32  Закона  о озакоњењу објеката («Сл. гласник РС», бр. 
96/2015 и 83/2018),  допуните  захтев за озакоњење куће за одмор-викендице на к.п. бр. 7390  к.о. Кула, број  05-351-
262/2010, тако што ћете доставити следећу документацију: 

 
1. Доказ о праву својине или праву коришћења на к.п. бр.  7390  к.о. Кула, (препис  листа непокретности), или доказ о 

праву закупа на грађевинском земљишту у јавној својини.  
2. Извештај о затеченом стању објекта у складу са члановима 18 и 21 Закона, израђен одстране привредног друштва, 

односно другог правног лица или предузетника који су уписани у одговарајући регистар а садржи следеће:  
- елаборат геодетских радова уколико се објекти не налазе у графичкој бази катастра непокретности или копију 

плана са уписаном висином слемена свих објеката који се озакоњују оверену од стране овлашћење геодетске организације 
уколико се објекти налазе у графичкој бази катастра непокретности  

-снимак изведеног стања који садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију 
-изјаву одговорног пројектанта или одговорног извођача радова да незаконито изграђени објекати као и објекти код 

којих је извршена пренамена испуњавају основне захтеве за објекате у погледу носивости и стабилности према прописима 
који су важили у време изградње објеката 

-изјаву власника незаконито изграђених објеката да прихвата евентуални ризик коришћења објеката, с обзиром на 
минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење 
       3. Оригинал елаборат геодетских радова или копију плана са уписаним висинама слемена објеката који се достављају 
катастру ради ради уписа права својине 
       4.    У складу са одредбом члана 33 Закона о озакоњењу, плаћа се такса за озакоњење, од које се уплаћује 70% у корист 
општине Кула, а по 15% у корист Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине и плаћа се пре издавања решења о 
озакоњењу.  Доказ о плаћеној такси доставља се пре издавања решења о озакоњењу, а након обавештења овог органа да 
је озакоњење могуће. 

Власник објеката је у обавези да у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења достави овом  
одељењу доказ из тачке 1, документацију из тачке 2 и 3 у року од 30 дана од дана кад се стекну услови за наставак 
поступка озакоњења, односно од дана кад се достави доказ из тачке 1. У супротном захтев ће бити одбачен као 
непотпун.  

Уколико на наведеној катастарској парцели имaте бесправно изграђене објекте које сте изградили до 2015 године 
односно реконструисане објекте, за које нисте раније поднели захтев или пријаву, можете и за њих доставити сву Законом 
прописану документацију у горе наведеном року.  

За све информације обратите се на тел. 751 128. 
Тражена документација доставља се на шалтер број 8 у Услужном центру општине Кула. 
 

 
Објавити на огласној табли Општинске управе Кула                                               Самостални саветник 
 од 28.03.2022 до 12.04.2022                                                                           Александра Чизмар дипл. правник 
 
 
 


