
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 
Одсек за озакоњење објеката 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

 
На основу  члана  29.  Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 18/2016 и 95/2018) захтевам да ми издате уверење о поднетом захтеву 

за озакоњење објекта (зграда, стан, локал, гаража-заокружити) који се налази  у улици 

__________________________________ број _________, на катастарској парцели број 

______________ у катастарској општини ______________________________________________   

Разлог издавања уверења:__________________________________________________________ 

Напомена: Уколико Вам је познат број захтева за озакоњење навести га ___________________ 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

за физичко лице: 

__________________________________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  

______________________ 

 

за правно лице/предузетника 

____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште МБ и 

ПИБ  ______________________ 

 
 

 
Уколико  је Уверење потребно због решавања оставинског поступка потребан  је доказ 
МКУ (матична књига умрлих), навести ЈМБГ_____________________,  МКР( матична књига 
рођених) навести ЈМБГ_______________________ или МКВ ( матична књига венчаних) за 
наследнике, навести ЈМБГ _______________________ 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из  матичне 
књиге рођених, венчаних и  умрлих . 

Грађани могу и сами да прибаве наведена документа  уколико им не одговара прибављање 
података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што 
краћем року. 

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе 
у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге 
рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике 
Србије. 

 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1. Лична карта (за физичка лица) На увид 

2. Доказ о уплати накнаде за издавање уверења  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. 

 

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.   

 

Општинска управа  је дужна да  захтев  реши   најкасније у року од осам дана (члан 29. Закона о 

општем управном поступку, ''Службени гласник Републике Србије'', број 18/16).  

 

За подношење захтева за издавање уверења уплаћује се републичка административна такса -

ГО Звездара, у износу од 320,00 динара  на жиро рачун број 840-742221843-57, број модела 97, 

позив на број   32-022. 

 

Место и датум __________________ 
 
 

Адреса/седиште 
______________________________ 

Број личне карте 
______________________________ 

Контакт телефон 
_______________________________ 

Потпис(и печат за правно лице) 
_______________________________ 


