Република Србија ГРАД
СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке
Одсек за пољопривреду
Број:
Датум:
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
И КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ
На основу чланова 43,44,45,46 Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“ број 95/2018) захтевам да ми издате решење o утврћивању накнаде за
промену намене обрадивог пољопривредног земљишта на парцели број___________
__________

,

К.О

,улица и број________________________.

На предметној парцели желим извршити следеће радове:

(укратко навести да ли се ради о изградњи, доградњи, адаптацији, легализацији објеката и сл.....)
Молим наслов да ми одобри промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за
наведене парцеле, затим да утврди да ли су испуњени услови за доношење решења за утврћивање
накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и да утврди висину накнаде. Решење о
промени намене ми је потребно ради добијања грађевинске дозволе за поменуте радове.

Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

1

Доказ о уплати административних такси

Оригинал/оверена копија

2.

Оригинал/оверена копија

3.

Извод из одговарајућег планског документа о намени
катастарске парцеле
Лист непокретности

4.

Копија плана парцеле

Оригинал/оверена копија

5.

Информација о локацији

Оригинал/оверена копија

Оригинал/оверена копија

6.

Извод из АПР-а када је подносилац захтева правно лице

Оригинал/оверена копија

7.

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
Оригинал/оверена копија
водопривреде-Управе за пољопривредно земљиште у случају
промене намене ради пошумљавања пољопривредног
земљишта или експлоатације минералних сировина или
извођења радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и
других материјала на пољопривредном земљишту на
одређено време
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.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ Подаци из документа

Сагласан сам да

Достављам сам

податке прибави орган
1.

Лист непокретности

2.

Копија плана парцеле

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од 30 дана од дана достављања уредне
документације.

Таксе/накнаде:

Доказ о уплаћеној такси у износу од 830,00 динара, наплаћена је по тарифном броју 1. и 9.
Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени
дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон,
57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени
дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн. и 113/2017), на рачун број 840- 742221843-57,
позив на број 97 16-092 сврха дознаке: „ Републичка административна такса“.
У Смедереву,
Датум:

године

Име и презиме/физичког лица/пословно име
правног лица/предузетника подносиоца
захтева
Назив делатности из АПР-а( за правна лица)
ПИБ и МБ (за правно лице)
Адреса/седиште
Контакт телефон
Потпис (и печат за правно лице)

