РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СВОЈИНИ НА ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ
На основу члана 19. Закона о основама својинскоправних односа („Службени лист
СФРЈ“, број /80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник Републике
Србије“, број 115/05 – др. закон), члана 14. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени
гласник Републике Србије'', број 104/2016) и члана 30. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник Републике Србије'', број 18/16), захтевам да ми издате уверење о својини
на посебном делу стамбеног објекта који се налази на катастарској парцели број _____ у
катастарској општини __________.
за физичко лице:
____________

____________________(име

и

презиме

подносиоца

захтева),

ЈМБГ

______________________
за правно лице/предузетника
____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште МБ и
ПИБ ______________________

Уз захтев достављам:
РБ

Документа

1

Основ стицања: употребна дозвола/оставинско

2.
3.

Форма документа

решење/уговор о поклону/уговор о купопродаји/судско

Оригинал/оверена копија

решење (пресуда)
Лична карта (за физичка лица)
Доказ о уплати накнаде за издавање уверења ради

На увид

укњижбе етажне својине

Оригинал/оверена копија

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
РБ

Подаци из документа

ИСПОД
Сагласан сам да

Достављам сам

податке прибави
орган
1.

Копија плана катастарске парцеле

2.

Извод из листа непокретности

3.

Решење о регистрацији (за правна лица)

4.

Грађевинска/употребна дозвола (уколико је
издата)

Напомене:
Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу, истог дана
кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам дана (члан 29. Закона о општем
управном поступку, ''Службени гласник Републике Србије'', број 18/16).
Таксе/накнаде:
Накнада за издавање уверења ради укњижбе својине на посебном делу зграде се уплаћује на
жиро рачун број 840-742341843-24, број модела 97, корисник Буџет Града Панчева, позив на
број 76-226-74234102 , сврха дознаке ''Накнада за издавање уверења'', у износу од

223,00

динара.

Место и датум __________________

Адреса/седиште
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис(и печат за правно лице)
_______________________________

