
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВАРВАРИН  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ/ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

          На основу члана 65. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,31/18, 37/18-други закон, 

9/20 и 52/21), подносим захтев за потврђивање пројекта парцелације/ препарцелације  

да је пројекат парцелације, тј. препарцелације урађен у складу са важећим планским 

документом, односно подзаконским актом којим се утврђују општа правила 

парцелације, регулације и изградње, а  за потребе формирања грађевинских парцела, 

односно дефинисања парцеле за редовну употребу објекта и образовање катастарских 

парцела и то   катастарских   парцела 

бр.________________________КО__________________________ 

у______________________ ул. ________________________________________________. 

Уз захтев достављам: 

 

РБ Документа Форма документа 

1 

2 

 

3 

 

Пројекат парцелације/препарцелације у 3 примерка 

Доказ о плаћеној општинској административној 

накнади 

Доказ о плаћеној републичкој административној 

такси 

Оригинал 

Оригинал 

 

Оригинал 

 

 

Уз захтев прилажем следећа документа: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Напомене: 

Општинска управа  је дужна да  реши предмет  у  року  10 данa  од дана достављања 

уредне документације.  

Таксе/накнаде: 

1.Општинска административна накнада се уплаћује на  текући рачун број 840-

742351843-94,корисник Буџет општине Варварин, позив на број (модел 97) 65-

108,сврха дознаке „општинска административна накнада“ у износу од 800,00 динара,по 

Тарифном броју 13.тачка 16.тарифе општинских административних такси и накнада за услуге које врше органи 

Општине Варварин из Одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход 

остварен делатношћу органа Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“,број 17/21). 

2.Републичка административна такса се уплаћује на текући рачун број 840-742221843-

57,корисник Буџет Републике Србије,позив на број (модел 97) 10108101146858,сврха 

дознаке „републичка административна такса“ у износу од 660,00 динара,по Тарифном броју 

1. и 11. таксене тарифе из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - 

усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - 

усклађени дин. износи, 83/15, 112/15,50/16 - усклађени дин. износи и 61/17 - усклађени дин. износи 113/2017, 3/2018-

испр., 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2021, 144/2020 и 62/2021-усклађени дин.). 

  

  У Варварину, 

  ____________________________ године 

 
 име и презиме физичког лица/пословно 

име правног лица/предузетника 

 подносиоца захтева 
  
 МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника) 
 

 
 адреса пребивалишта/седиште 

                                              контакт телефон 

 
 потпис (и печат за правно лице) 

 


