
Република Србија-Град Београд ГОЧ-РП-IV-001.01
Градска општина Чукарица 
Управа Градске општине
Одељење за послове озакоњења објеката
Шумадијски трг бр. 2; 
тел.: 011/3052-251; 
E-mail: ozakonjenje@cukarica.rs 

    Moлимо Вас да попуните читко, штампаним словима

ПРЕДМЕТ: Молба за утврђивање услова за покретање поступка озакоњења објекта

На основу члана 23. Закона о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС", број 96/2015,
83/2018 и 81/2020 - одлука УС), подносим молбу за достављање обавештења надлежне службе
за  послове  државног  премера  и  катастра  непокретности  Чукарица  о  видљивости  објекта  на
сателитском снимку.

Подаци о објекту:

Улица и број

Катастарска парцела

Намена објекта и спратност

(стамбени, пословни, помоћни)

Површина објекта

Подносилац захтева:

Име, име оца и презиме – 

назив правног лица

ЈМБГ

MБ и ПИБ

Контакт телефон/е-mail

Адреса подносиоца -

Општина пребивалишта

Седиште правног лица

НАПОМЕНА: Уз захтев ОБАВЕЗНО приложити 
-  геодетски  снимак  у  папирној  форми,  и  елаборат  геодетских  радова  (елаборат  уколико
објекат није уцртан у катастру)
-  геодетски снимак и/или елаборат геодетских радова електронски потписан  на  CD-u или на
мејл: ozakonjenje  @cukarica.rs   (уколико се допуна шаље на маил обавезно је позвати се на
број предмета који добијете када се заведе пријава на писарници)
- очитану (фотокопирану) личну карту подносиоца захтева

mailto:ozakonjenje@cukarica.rs
mailto:ozakonjenje@cukarica.rs


БИТНО:  Захтеви  који  немају  све  потребне  прилоге  неће  бити  прослеђени  надлежној
служби за послове државног премера и катастра непокретности Чукарица за добијање
обавештења о видљивости објекта на сателитском снимку.

           У Београду:          Потпис подносиоца:
   

   _______._______.__________ год.                                                  ________________________

САГЛАСНОСТ

Ја  ________________________________________________  из
________________________

ул.__________________________________________  сагласан  сам  да  Одељење  за  послове
озакоњења објеката  ГО Чукарица у моје  име упути захтев  Републичком геодетском заводу,
Служби за катастар непокретности Чукарица, за достављање обавештења о видљивости објекта
на сателитском снимку на катастарској парцели ____________________ КО ________________,
и да се у исту сврху обрађују моји лични подаци.

Поступак  озакоњења  за  објекте  из  члана  6.  Став  4.  Закона  о  озакоњењу  објеката
(„Сл.гласник РС“ бр. 96/15, 83/18 и 81/20 –  одлука УС), покреће се на основу обавештења о
видљивости  објекта  на  сателитском  снимку  који  надлежном  органу  за  вођење  поступка
озакоњења  доставља  орган  надлежан  за  послове  државног  премера  и  катастра,  у  складу  са
одредбама овог закона.

  У Београду:              Потпис даваоца сагласности:
   

   _______._______.__________ год.                                     ________________________


