
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД СОМБОР  
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

П Р И Ј А В А 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
На основу члана 58. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/16 и 

30/18) подносим пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 

коришћење непокретности за обављање пословне делатности. 

 

I.  ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ 

1. Назив (предузећа, радње, предузетника) 

 ___________________________________________________________________________________  

2. ПИБ Матични број (предузећа,радње) . 

____________________________________________________________________________________  

3. Адреса (седиште):  

Место ____________________________ ул. ________________________________бр. ________ 

Спрат ______ стан/локал ______ тел. __________________ е-пошта __________________________  

 

4. Подаци о власнику радње/предузетнику  

Име и презиме ____________________________________  

ЈМБГ:____________________________________________  

Адреса: Место ________________________ ул. ________________________________ бр. ________  

тел. __________________ е-пошта ___________________  

5. Oсоба за контакт _____________________________________________ тел. _________________ 

 

II . ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

1. Адреса:  



Место _______________________ ул. ________________________________________ бр. _______ 

Спрат ________ стан/локал ________ тел. __________________  

2. Oснов коришћења непокретности  ____________________________________________, 

 (власништво, закуп) 

доказ _____________________________________________ 

 (број уговора/решења)  

3. Подаци о власнику непокретности 

назив/име и презиме _________________________________ ПИБ/ЈМБГ_______________ адреса 

седишта/пребивалишта________________________________________________________________ 

4. Датум почетка коришћења непокретности ______________________________________________ 

5. Датум престанка коришћења непокретности ____________________________________________ 

6. Површина непокретности којa се користи за обављање пословне делатности _____________ м2 

Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Основ коришћења непокретности( уколико се основ 

коришћења непокретности не доказује подацима из РГЗ 

већ уговором, решењем и др.) 

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. Лист непокретности (уколико се основ 

коришћења непокретности доказује подацима из 

РГЗ) 

 

 

 

 

 
Место и датум __________________  ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  

  _____________________ 


