
 

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  

ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ 

СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

 

 
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 

72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 , 145/2014 и 83/2018), члана 136. став 1. 

Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), члана 5. Одлуке о 

подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији Града Сомбора 

(„Сл.лист Града Сомбора“, бр, 9/2010), захтевам да издате одобрење за радове на постављању 

споменика: _________________________________, у насељеном месту ______________, улица 

и број ___________________________.  

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  

______________________ 

 
 
 
Уз захтев достављам: 
 
 

РБ Документа Форма документа 

1  Уговор са извођачем радова на подизању 

споменика/спомен обележја 
Оригинал/оверена копија 

2. Идејно решење споменика/спомен обележја са техничком 

документацијом (цртеж, скица, опис 
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. Сагласност надлежног извршног органа 
града/општине за подизање споменика/спомен 
обележја 

 
 

2. Одлука о идејном решењу за изградњу и 
постављање споменика/спомен обележја донета 
на јавном конкурсу 

 
 

 

Напомене: 

 

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.  

 

Таксе: 

 

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) и 97 КБ-232-ПИБ (за правна 

лица), сврха дознаке ''Градска административна такса на захтев и решење'', у износу од 320,00 

динара; 

 

 

 

Место и датум __________________ 
Адреса 

______________________________ 

 
Број личне карте 

______________________________ 

 
Контакт телефон 

_______________________________ 
 

Потпис 
 

_______________________________ 
 


