
Градска Општина Савски венац 
Београд, Кнеза Милоша бр.69 

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 
 

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ 
У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 

 

1. Ппдаци п ппднпсипцу захтева за јавно надметање за давање у закуп 

грађевинске парцеле 

 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

Кпнтакт 
телефпн 

 
 
 

   
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ                Датум:  

 

2.                  ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ 

 
Брпј кат.парцеле 

 
 

Назив улице 
 
 

Кућни                
брпј 

 
 Ппвршине  

3.                  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 
- Пријава правног лица оверена потписом и печатом овлашћеног лица садржи:  назив и седиште, 
број телефона, Решење о регистрацији у Регистру привредних  субјеката код Агенције за привредне 
регистре у Београду и порески идентификациони број. 
 
- Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, број телефона, матични број и потпис, а 
ако је приватни предузетник и матични број радње из јединственог регистра радње, број телефона и 
порески идентификациони број.  
Пријава мора да садржи: изјаву о прихватању осталих услова из огласа и копију исправе о уплати 
депозита или гаранцију банке. 

 
-  Пријава за учешће на огласу о јавном надметању са доказом о депозиту, доставља се на писарницу 
градске општине Савски венац, Ул.Кнеза Милоша бр.69, Београд, у затвореној коверти, са видљивом 
назнаком - Комисији за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини градске општине Савски венац у Београду и са назнаком на коју локацију – грађевинску 
парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. 

 
ТОК ПОСТУПКА:  

 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже све исправе и податке који су 
предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у 
разматрање, као и уколико подносилац потпуне и благовремене пријаве не приступи јавном 
надметању. 

 
Градска општина Савски венац преко органа општине доноси одлуку о јавном оглашавању јавног 
надметања за давање у закуп грађевинског земљишта ради изградње објекта БРГП до 800м2 из 
надлежности градске општине.  

 
НАПОМЕНА: 

Локална администативна такса у износу од  4.015,00  динара наплаћује се посебно свим 
подносиоцима захтева приликом уручења одговарајућег акта. 
 

Подносилац захтева: 
 

__________________________ 

 Пријављујем се за учествовање у поступку јавног надметања за давање у закуп грађевинског земљишта  
на кат. парцели ________________________   у државној својини на основу члана 96. став 1. Закона о 
планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр.72/09 и 24/11). 

, легализација пбјекта) у складу са чл. 81. став 3. Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“ 
бр.47/03 и 34/06) 


