
Градска Општина Савски венац 
Београд, Кнеза Милоша бр.69 

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ИЗУЗИМАЊУ ЗЕМЉИШТА 
 

1. Подаци о подносиоцу захтева  

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

Контакт 
телефон 

 
 
 

   
БРОЈ ЛИЧНЕ 
КАРТЕ 

 

              
Датум: 

 

 

2.   Потребна документација: 
 
 

       - Правоснажно решење о изузимању, 
- Лист непокретности за све катастарске парцеле које су предмет поступка (не старији од 6 

месеци и у оригиналу) – издаје Катастар непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45), 
-Информација о локацији ( издаје градски Секретаријат за урбанизам, ул. 27. марта бр. 43-45) ( 

не старији од 6 месеци и у оригиналу) 
-Копија плана парцеле (Републички геодетски завод, ул.27.марта 43-45, не старији од 6 месеци 

и  оригин.) 
-Увид у плански акт који је важио у моменту изузимања и који је служио као основ за 

изузимање ( издаје градски Секретаријат за урбанизам, ул. 27. марта бр. 43-45) 
-Доказ из којег се утврђује активна легитимација ранијег сопственика односно његовог 

законског наследника, (уверење о кретању уписа права коришћења издаје Катастар 
непокретности, Београд, ул. 27. марта бр. 43-45, оставинска решења, уверење суда о 
законским наследницима), 

- Потврда о уплаћеној такси за подношење захтева 
 

Подносилац захтева: 
 

__________________________ 

НАПОМЕНА: 

Захтев се подноси  у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, тј. дана 
11.09.2009. године.Обзиром да је поступак двостраначки орган управе је дужан да одржи усмену 
расправу ради изјашњавања странака у поступку. На расправу се позивају све странке у 
поступку. По правноснажности, решење којим се поништава решење о изузимању  представља 
правни основ за упис права власништва на предметној непокретности у Катастру 
непокретности. 

Одлуком о локалним администативним таксама (''Сл. лист града Београда'' бр. 10/2011), 
тарифни бр.3, прописана је  такса у износу 370,00 динара, која се наплаћује посебно свим 
подносиоцима захтева приликом уручења  решења. локалним администативним таксама (''Сл. 
лист града Београда'' бр. 10/2011), тарифни бр.3, прописана је  такса у износу 370,00 динара, 
која се наплаћује посебно свим подносиоцима захтева приликом уручења  решења.  

Подносим захтев за поништај правоснажног решења  бр. ________________ од 
_______________ о изузимању земљишта на кат.парцели ______________, КО Савски венац, на 
основу чл.99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 24/11), из 
разлога што предметно земљиште није приведено намени за коју је изузето. 


