Прилог 12
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
У складу са чланом 117. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/15 – УС и 96/15) подносим

ЗАХТЕВ
за провођење промене у катастру непокретности
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име, име једног родитеља и презиме/
назив правног лица:
ЈМБГ / МБ:
Адреса:
Контакт телефон, e-mail:
2. ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА
Молим да на основу приложене документације извршите провођење промене на непокретности:
1.
2.
3.

Промена имаоца права,
односно држаоца
Промена врсте права и
облика својине
Стицање права
коришћења

8.

Упис хипотеке

15.

9.

Испис хипотеке

16.

10.

Забележба хипотекарне продаје

17.

4.

Стицање права закупа

11.

Забележба поступка извршења

18.

5.

12.

Забележба покретања спора

19.

6.

Брисање држаоца и упис
права својине
Упис службености

13.

20.

7.

Упис предбележбе

14.

Забележба чињеница која се
односе на личност имаоца права,
односно непокретност
Промена личних, статусних и
других података о имаоцу права

21.

Спајање парцела изван
грађевинског земљишта
Промена врсте земљишта
Промена начина коришћења и
структуре објекта и посебног дела
објекта
Промене настале на објектима за
које је уписано да су изграђени без
грађевинске, односно употребне
дозволе
Утврђивање, односно промена
кућног броја
Исправљање грешака, недостатака
и пропуста
______________________________

(уписати број парцеле и катастарску општину, односно адресу на којој се непокретност налази)

3. ПРИЛОЗИ

Доказ о уплати:
– републичке административне таксе за захтев, у износу од:

динара,

– таксе за пружање услуге Републичког геодетског завода, у износу од:

динара.

Подносилац захтева:
Место:
Датум:
(потпис)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
У складу са чланом 117. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/15 – УС и 96/15) подносим

ЗАХТЕВ
за провођење промене у катастру непокретности
за које је потребно извођење геодетских радова на терену
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име, име једног родитеља и презиме/
назив правног лица:
ЈМБГ / МБ:
Адреса:
Контакт телефон, e-mail:
2. ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА
Молим да се на основу приложене документације изврши провођење промене на непокретности настале:
1.
2.

3.
4.
5.

Деобом парцеле изван грађевинског земљишта
Реализацијом пројекта парцелације, односно
препарцелације и исправке граница на грађевинском
земљишту
Уређењем међе пред судом
Променом начина коришћења и кат. класе земљишта
Изградњом објекта

6.
7.

8.
9.
10.

Деобом и спајањем објекта
Доградњом и реконструкцијом објекта
Уклањањем објекта
Уклањањем дела објекта

односно изврше геодетски радови на терену за које се не проводе промене у катастру непокретности:
1.
2.

Обнављање граница парцеле
Израда геодетских подлога

3.
4.

Идентификација непокретности

(уписати број парцеле и катастарску општину, односно адресу на којој се непокретност налази)

3. САГЛАСНОСТ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА
Сагласан/сагласна сам да геодетска организација __________________________________________________________
(назив и адреса геодетске организације )

достави овај захтев наведеној служби за катастар непокретности и изврши геодетске радове на терену.
4. ПРИЛОЗИ

Доказ о уплати:
– републичке административне таксе за захтев, у износу од:

динара,

– таксе за пружање услуге Републичког геодетског завода, у износу од:

динара.
Подносилац захтева:

Место:
Датум:
(потпис)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
___________________________________
(назив унутрашње јединице)

___________________________________
(седиште)

Број: __________

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА
КО

Катастарска парцела број
Размера штампе 1: ________

Напомена:
Датум и време издавања:
_________________________________

Овлашћено лице:
м.п.

