
 
 

ГРАДСКA УПРАВA ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ  

 
ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ 

                               НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
    
Молим да, у складу са одредбом члaна 43.- 47. Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара („Сл.гласник РС“, бр. 95/18 и 49/19), утврдите обавезу плаћања накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта означеног као:  кат. парцела/е бр. _____________________                           
К.О. __________________, која/е се налази у улици/потес ________________________број _____, у 
површини од ________ ха, по култури _________, класе _________ .Решење о утврђивању обавезе 
плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта потребно је ради 
________________________________________. 

 
Уз захтев прилажем/о: 
1. Доказ о власништву, односно праву коришћења (извод из катастра непокретности или други 

докази у складу са законом, не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);  
2. Копију плана катастарске парцеле (не старија од 6 месеци, оригинал или оверена копија);  
3. Извод из одговарајућег планског документа (Информација о локацији или: локацијски услови, 

решење о озакоњењу објекта, решење о издатој грађевинској дозволи);  
4. Доказ о промени намене, односно врсти земљишта из пољопривредног у грађевинско, ако је 

извршена на основу закона, планског документа или одлуке надлежног органа до 15. јула 1992. 
године; 

5. Доказ о уплати административне таксе (Закон о републичким административним таксама ) и то: 
 320,00 динара за подношење захтева по тарифном броју 1.  
 550,00 динара такса за израду решења по тарифном броју 9.  

 
 Ако се доноси решење по захтеву више лица-обвезника таксе, такса по тар. броју 9. (за израду 

решења) плаћа се према броју обвезника таксе, којима се решење уручује. Таксе уплатити на 

рачун број: 840-742221843-57 - шифра плаћања 153 за готовинске уплате, а 253 за 

безготовинске уплате; позив на број 97, а у наставку контролни број и шифра градске општине 

на којој обвезник има пребивалиште или на којој врши уплату таксе: Барајево 68-010, Врачар 

38-020, Звездара 32-022, Лазаревац 27-056, Младеновац 82-070, Нови Београд 59-013, 

Обреновац 56-014, Палилула 53-015, Савски венац 50-016, Стари град 44-018, Чукарица 65-011, 

Раковица 29-120, Вождовац 41-019, Гроцка 62-012, Земун 35-021, Сопот 47-017, Сурчин 17-124; 

Прималац: Буџет Републике Србије. 

У складу са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), овај секретаријат може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
односно прибави наведене доказе, осим доказ о уплати административне таксе. 

 
Уколико се утврди постојање обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног 

земљишта, сагласан/и сам да се утврди висина накнаде за промену намене пољопривредног 
земљишта у складу са законом. 

 
_________ 20__. године                                                               

                                                                                                            ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА 

                                                                                            _______________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                                                    (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                                                  Телефон:________________ 



 

 

 

                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА         

                                                                                            ________________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________ 

 

                                                                             ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА 

                                                                                            ________________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________ 

 

                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА         

                                                                                            ________________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________            

 

                                                                                         ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА         

                                                                                            ________________________ 
                                                                                                  (Име  и презиме)  

                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________ 

 

                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА         

                                                                                            ________________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________ 

 

                                                                                                   ПОДНОСИЛАЦ  ЗАХТЕВА         

                                                                                            ________________________ 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                             (Адреса подносиоца захтева) 

                                                                                            Телефон:________________ 


