
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ВРШАЦ 
ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 
ЗА ИСПРАВКУ МЕЂНЕ ЛИНИЈЕ 

  
по чл. 68 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019 
и 9/2020) и чл. 78 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019) 
 
Подносим захтев за издавање сагласности за исправку међне линије кастарских парцела 

бр.____________________________________________________________КО_______________

које се налазе у ________________________ул._______________________________________ 

бр_____.  

 
 

Уз  захтев прилажем: 
 
1. Елаборат геодетских радова за исправку међне линије. 

 
2. признаницу о уплати градске административне таксе по тар.бр.1 Одлуке о градским 

административним таксама ("Сл.лист општине Вршац", бр. 16/2019),на рачун Јавних 
прихода Буџета Града Вршца бр. 840-742241843-03, по моделу 97, позив на бр.54-241, у 
износу од 250,00 динара. 

3.  до признаницу о уплати градске административнe таксе за издавање потврде, у износу од 
200,00 динара, по тар.бр.3 Одлуке о градским  административним таксама  ("Сл.лист града 
Вршца", бр. 16/2019), на рачун Јавних прихода Буџета града Вршац бр. 840-742241843-
03 по моделу 97, позив на бр.54-241. 

4. доказ о уплати републичке административне таксе на рачун Пореске управе бр. 840-
742221843-57 по моделу 97,  позив на бр.54-241 у износу од 320,00 динара по тарифном 
броју 1 Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 
43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 
- усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. 
изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 
3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 
86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.) 

 
 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
 ________________________________ 
 (име и презиме - исписати штампаним словима) 

 ________________________________ 
 (место, улица и број) 

 ________________________________ 
 (контакт телефон – обавезно попунити) 
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