
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ- 
 
 
ПРЕДМЕТ:                            ЗАХТЕВ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА 
 
Објекат који је предмет озакоњења (заокружити): 

• Породични стамбени објекат и стан корисне површине до 100м², помоћни, економски,, 
производни, складишни као и сви други објекти из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи. (такса 5.000 дин.) 

• Породични стамбени објекат и стан корисне површине од 100м² до 200 м² (такса 15.000 дин.) 
• Породични стамбени објекат и стан корисне површине од 200м² до 300 м² (такса 20.000 дин.) 
• Породични стамбени објекат и стан корисне површине преко 300 м² (такса 50.000 дин.) 
• Стамбени и стамбено пословни објекат намењен тржишту који се састоји од више станова и 

других посебних делова, корисне површине до 500 м² (такса 250.000 дин.)  
• Стамбени и стамбено пословни објекат намењен тржишту који се састоји од више станова и 

других посебних делова, корисне површине од 500 м²  до 1.000 м² и комерцијалне објекте од 
500 м²  до 1.000 м² (такса 500.000 дин.)  

• Стамбени и стамбено пословни објекат намењен тржишту који се састоји од више станова и 
других посебних делова, корисне површине од 1.000 м²  до 1.500 м² и комерцијалне објекте 
од 500 м²  до 1.500 м² (такса 1.000.000 дин.)  

• Стамбени и стамбено пословни објекат намењен тржишту који се састоји од више станова и 
других посебних делова, корисне површине преко 1.500 м² и комерцијалне објекте преко 
1.500 м² (такса 3.000.000 дин.)  

 
 
Објекат је саграђен на кп.бр.__________________                   К.О.__________________ 
 
 
Уз захтев прилажем: 

1. Решење о рушењу надлежне грађевинске инспекције, 
2. Копију плана плаца и лист непокретности, 
3. Елаборат геодетских радова (уколико објекат није уцртан у катастру), 
4. Извештај о затеченом стању објекта, 
5. Доказ о уплати административне таксе. 

 
 
ТАКСЕ за подношење захтева: 
 
СВРХА ДОЗНАКЕ: За административне таксе 
ПРИМАЛАЦ: Општинске административне таксе 
ЖИРО РАЧУН: 840-742251843-73 (позив на број 58-078)...................................................................270,00 динара 
 

    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 
 

________________________ 
            (Име и Презиме) 
                                                                                                              
                                                                                                                           ________________________ 
                                             (Контакт телефон) 
                                                                                                           
                                                                                                                                    ________________________ 
                                        (Адреса) 


