
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА/ГРАД ___________________ 

ОПШТИНСКА/ГРАДСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

ЗАХТЕВ  

ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

На основу члана 47. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ 

број 95/2018 и 49/2019) захтев за ослобођење од плаћања накнаде за промену намене пољопривредног 

земљишта на парцели број __________________, К.О ______________________________, улица и број 

__________________________________________.  

Случај по ком се тражи ослобођење : 

Уз захтев достављам: 

Потребна 

документа 

РБ Документа 

1. Копија плана катастарске парцеле ( не старије од 6 месеци)

2. 
Доказ о власништву или праву коришћења обрадивог пољопривредног земљишта (лист 

непокретности или извод из земљишне књиге – (не старији од 6 месеци) 

3. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени парцеле односно информација о локацији

4. 

Сагласност Министарства у чијој су надлежности послови пољопривреде за промену намене 

пољопривредног земљишта у случајевима у којима се намена пољопривредног земљишта мења ради: 

(1) пошумљавања пољопривредног земљишта;

(2) експлоатације минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.), и/или

извођења радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других материја на пољопривредном

земљишту на одређено време;

5. 
Податак о површини за коју се врши промена намене и идејни пројекат објекта у случају изградње 

објекта. 

6. 
Подаци о условима становања и члановима породичног домаћинства у случају изградњ породичног 

стамбеног објекта из члана 47. Став 1. Тачка 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

7. 

Копија планског документа или одлука надлежног органа у случају када је промена намене извршена 

до дана ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 49/92) 

и доказ надлежног органа о идентификацији парцеле 

Приложене 

Таксе 

Tаксе Прималац Износ Жиро рачун Позив на број 

Реп.адми.таксе Буџет Р. Србија 900,00 840-742224843-57 97  45-244 

Општинска адм. такса Општинска Управа 750,00 840-742251843-73 97  45-244 

 Напомена: 

Име и презиме подносиоца 

Закон.заступ, пуномоћник, зај.представ Потпис подносиоца 

ЈМБГ/МБ подносиоца 

Адреса закон.засту.пуном.зајед.предста. Адреса подносиоца 

Бр.лк.закон.засту.пуном.зајед.представ. Бр. личне карте подносиоца 

Мобилни или фиксни телефон Датум подношења Мобили или фиксни телефон 
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