
______________________________ 
             (име и презиме) 
 
_____________________________ 

   (адреса) 
 

_____________________________ 
 (лк. бр. и место издавања)   
 
 _____________________________ 
               (ЈМБГ) 
 
       ____________________ 
                (телефон)          

Општина Кула 
Општинска управа 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ 

К у л а 
     
                                                                             
                                                                                     
ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА 
И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
 
 Подносим Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу зграде, сходно члану 70 и 
105 Закона о планирању и изградњи ( "Сл.гласник РС." бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011,121/2012, 
132/2004 и 145/2014) у ___________________, улица ____________________бр. _______, 
катастарска парцела бр.___________ к.о.______________ . 
 
Уз  Захтев прилажем: 
 

1. Доказ о праву својине на објекту  и основ стицања ( Уговор о купопродаји; Уговор о 
откупу стана; Решење о наслеђивању, - за објекте који нису уписани;  
Лист непокретности за уписане објекте - издаје Служба за катастар непокретности Кула  ,  

2. За објекте који су у поступку легализације мишљење о могућности легализације или 
решење о легализацији  (  Одсек  за урбанизам ) 

3. Копију плана катастарске парцеле која је предмет захтева (издаје Служба за катастар 
непокретности Кула ) 

4. Уверење да је извршено обележавање односно формирање катастарске парцеле и по 
ком основу  - ( Служба за катастар непокретности Кула )  

5. Уплатницу о плаћеној такси у износу од __________ динара на рачун број: 840-
742221843-57, позив на број  97   26-218, Прималац: Буџет Републике Србије, сврха: 
републичка адмнинистративна такса на захтев и решење. 

 
 
 
                          
                                                                                                                           Подносилац захтева 
 

                                                                                             ___________________________ 
  
 



___________________________________ 
назив привр. друштва одн.другог правног       
         лица - подносиоца захтева 
 
____________________________________ 
адреса привр. друштва одн.другог правног 
        лица- подносиоца захтева 
     
_____________________ 
          телефон 
 

                                                                                                              Општина Кула 
Општинска управа 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ 

Имовинско-правни послови 
К у л а 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА  
И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Подносимо Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу зграде, сходно члану 70 и 105 
Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гласник РС." бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 
132/2004 и 145/2014), у ________________________, улица и бр. _____________________, 
парцела бр.______________к.о._________ _____. 
 
Уз  Захтев прилажемо: 
 

1. Доказ о праву својине на објекту ( Уговор о купопродаји; Уговор о откупу стана; Решење о 
наслеђивању, - за објекте који нису уписани; Лист непокретности за уписане објекте - 
издаје Служба за катастар непокретности Кула  ),  

2. За објекте који су у поступку легализације мишљење о могућности легализације или 
решење о легализацији  (  Одсек  за урбанизам ) 

3. Копију плана катастарске парцеле која је предмет захтева ( издаје Служба за катастар 
непокретности Кула ) 

4. Уверење да је извршено обележавање односно формирање катастарске парцеле и по 
ком основу  - ( Служба за катастар непокретности Кула )  

5. Уплатницу о плаћеној такси у износу од ________ динара на рачун број: 840-742221843-
57, позив на број  97   26-218, Прималац: Буџет Републике Србије, сврха: републичка 
адмнинистративна такса на захтев и решење. 

 
 
                                                                                     Подносилац захтева 
 

 ______________________________ 
                                                                        назив привр. друштва одн.другог  

              правног лица                                                                             
и потпис лица овлашћеног за заступање  

 
                                                                        ПИБ____________________________ 
  
                                                                         Матични број_____________________ 
 



 
 
 


