РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Одсек за озакоњење објеката

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИДЉИВОСТИ ОБЈЕКТА
НА САТЕЛИТСКОМ СНИМКУ ИЗ 2015 ГОДИНЕ

На основу става 4. члана 6. и члана 23. Закона о озакоњењу објеката (''Сл. гласник РС'',
бр. 96/15, 83/18 и 81/2020 – Одлука УС), захтевам да ми се утврди видљивост објекта на
сателитском снимку из 2015 године

ради разматрања могућности покретања поступка за

озакоњење нелегално изграђеног обкјекта (зграда, стан, локал, гаража - заокружити) који се
налази у улици ____________________________________ број __________
на катастарској парцели број______________ у катастарској општини ______________________,
уписан у лист непокретности број _______ под бројем _____ као __________________________
( намена објекта)
НАПОМЕНА: Уколико објекат није уцртан у катастарском операту неопходан је геодетски
снимак објекта ради утврђивање објекта који је предмет захтева
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
за физичко лице:
__________________________________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ
______________________
за правно лице/предузетника
____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште МБ и
ПИБ ______________________

Уз захтев достављам:
РБ

Документа

Форма документа

1.

Лична карта (за физичка лица)

На увид

2.

Доказ о уплати таксе

Оригинал/оверена копија

2.

Геодетски снимак ( када објекат није уписан у катастарски
операт)

оригинал

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.

Потисом на овом захтеву подносилац захтева сагласан је да лични подаци прикупњени из
документације коју је приложио, обрађује искључиво у сврху наведеног захтева, а у складу са
Законом о заштити података о личности.
За подношење захтева за утврђивање видљивости објекта уплаћује се

републичка

административна такса - ГО Звездара, у износу од 320,00 динара на жиро рачун број 840742221843-57, број модела 97, позив на број 32-022.
Место и датум __________________
Адреса/седиште
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис(и печат за правно лице)
_______________________________

