
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА  

 
 

На основу члана 8. 13. и 15. Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и 

занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на 

територији града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ број 1/2011, 9/2012,7/2014 и 5/2017), 

Подносим захтев 

Име и презиме предузетника______________________ 

Назив правног лица ( за правна лица)_______________________________ 

ЈМБГ :____________________________________(обавезно за физичка лица) 

ПИБ: _____________________________________(обавезно за правна лица) 

 да ми одобрите продужење радног времена угоститељског/трговинског/занатског  

објекта______________________________________________, у _________________________,   

улица и број_________________________,  за дан_____________________ године, односно за 

период од________________ до__________________ године и то у времену од 

_________часова тог дана до______________ часова наредног дана, ради одржавања 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

/свадба,прослава годишњице матуре,матурско вече,испраћај у војску,бруцишијада/ 

 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Уговор о закупу објекта са организатором забаве 
затвореног типа 

Оригинал/оверена копија 

2. За прославу свадбе – уверење издато од стране 
надлежног органа да је венчање заказано, 

Оригинал/оверена копија 

3. За прославу годишњице матуре и матурско вече - 
уверење од стране надлежне школе, 

Оригинал/оверена копија 

4. За испраћај у војску – позив за војску Оригинал/оверена копија 

5. За бруцошијаду-уверење ос стране надлежног факултета  

6. Доказ о уплаћеној градској такси Оригинал/оверена копија 



 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 

орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 

да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА 
ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 
податке прибави 
орган 

Достављам сам 

1. Решење о упису објекта у одговарајући регистар 
за обављање одговарајуће делатности, 

 
 

 
 

  

 

Напомене: 

Продужење радног времена подразумева рад угоститељског објекта у виду забаве 

затвореног типа, тако да објекат не пружа услуге трећим лицима, да се делатност 

обавља у оквиру регистрованих послова објекта и да не дође до нарушавања јавног 

реда и мира. Странка је обавезна да се придржава дозвољеног нивоа буке предвиђеног 

за ту врсту објекта. 

 

Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева предмет реши по правилу, истог дана 

кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од петнаест дана.  

 

Такса: 

 

Градска административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03, корисник 

Буџет града Сомбора, позив на број 97 81-232 ( за физичка лица) или 97 КБ-232- ПИБ ( за 

правна лица), сврха дознаке ''Градска административна такса'', у износу од 309,00 динара; 

 

 

Место и датум __________________ 

                                                                                                                                    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

                                                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                                Својеручни потпис и печат за правна лица 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                Адреса 

 

______________________________ 
                                                                                                                  Број личне карте 

______________________________ 
                                                                                                                       Контакт телефон 

_______________________________ 

 
 
 


