УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Одељење за имовинско правне и стамбене послове
Одсек за имовинско - правне послове
Захтев за поништај решења о експропријацији непокретности

Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
1. Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме (назив предузећа)
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Место, улица и број
Контакт телефон
e-mail

У својству ранијег сопственика, односно законског наследника ранијег сопственика
(непотребно прецртати) подносим захтев за поништај Решења о експропријацији непокретности
број
________________
од
__________
године,
донет
од
стране
органа
_____________________________________________________________________ којим су
експроприсане непокретности, означене као ______________________________________
___________________ зк.ул. ________________ К.О.__________________, у складу са
одредбама Закона о експропријацији, ( на заједнички захтев корисника експропријације и
ранијих сопственика, или због не привођења намени
непокретности за коју су
експроприсане ).
Уз захтев прилажем следећу документацију:
1. Решење чији се поништај тражи;
2. Правноснажно решење суда о одређивању накнаде или споразум о накнади за
експроприсане непокретности;
3. Потпун Власнички лист издат од надлежног суда и Поседовни лист за непокретности које
су укњижене. Или Лист непокретности за предметне катастарске парцеле ( за оне
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катастарске општине где је ступио на снагу Катастар непокретности) – из Службе за катастар
непокретности Обреновац, ( не старије од 6 месеци).
4. Копија плана за предметну/е парцелу/е издата од стране РГЗ - Служба за катастар
непокретности Обреновац, Војводе Мишића 192 ( не старији од 6 месеци);
5. Извештај Градског секретаријата за урбанизам - Одељење за спровођење урбанистичких
планова, о намени или будућој намени парцеле у складу са важећим планским актом, ако је
експропријација непокретности вршена на грађевинском земљишту (не старији од 6 месеци),
Београд, ул. 27. марта бр. 43-45;
6. Уверење о идентификацији земљишнокњижне са катастарском парцелом и евентуалним
променама на експроприсаним непокретностима, које издаје РГЗ – Служба за катастар
непокретности Обреновац, Улица Војводе Мишића 192 (не старије од 6 месеци);
7. Фотокопија личне карте;
8. Пуномоћје (уколико се захтев подноси преко другог лица);
9. Доказ о уплаћеној такси;
10. Ако захтев подноси лице у својству наследника ранијег сопственика експроприсаних
непокретности потребно је приложити и правноснажно решење о наслеђивању;
Потпис подносиоца
Обреновац, ______________године

__________________________
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