
 

 

             
 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ЕТАЖИРАЊУ СТАНА – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

 

За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

Захтев за издавање потврде о етажирању стана 

– пословног простора 

Одељење за урбанизам, зграда Општине, канцеларија 

7. 

Захтев се може преузети и попунити у Одељењу (за 

физичка лица), за правна лица се подноси на 

меморандуму од стране овлашћеног лица. 

Доказ о праву својине на стану, односно 

пословном простору (извод из зем. књиге, 

препис листа непокретности, уговор о 

купопродаји и потврда о измирењу обавеза по 

уговору, уговор о суфинансирању).  

РГЗ Служба за катастар непокретности Шид 

План посебог дела (у 3 примерака) Пројектни биро 

 

- Такса у износу од: 500,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840 - 742221843 - 57, сврха дознаке: 

Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на број 97 66 – 237. 

- Локална такса за потврду у складу  са тарифним бројем Локалне административне таксе: жиро рачун број: 840-

742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, шифра плаћања за правна лица 250, модел 97, позив на 

број 66- 237. Уплатити износ од 1.000.00 дин. 

 

КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ 

 

Уз захтев се подноси: 

1. извод из земљишне књиге (издаје земљишно – књижно одељење Основног суда у Сремској Митровици 

– Судска јединица у Шиду, Цара Душана бр. 4), или извод из листа непокретности (издаје Служба за 

катастар непокретности Републичког геодетског завода у Шиду, Цара Душана бр. 4); 

2. копију плана катастарске парцеле за коју се подноси захтев (издаје Служба за катастар непокретности 

Републичког геодетског завода у Шиду, улица Цара Душана бр. 4); 

3. правни акт на основу ког је стечено право коришћења на појединачним катастарским парцелама; 

4. доказ о укупној цени исплаћеној за имовину подносиоца захтева за коју се тражи конверзија; 

5. налаз овлаштеног вештака финансијске струке о ревалоризацији цене капитала; 

6. доказ о уплати такси. 

 

- Такса у износу од: 680,00 динара, уплатити на жиро рачун број 840 - 742221843 - 57, сврха дознаке: 

Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на број 97 66 – 237. 

- Локална такса за потврду у склад  са тарифним бројем Локалне административне таксе: 2.000,00 динара по 

парцели.  

жиро рачун број: 840-742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, шифра   плаћања за правна лица 250, модел 97, 

позив на број 66- 237.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


