
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД СОМБОР 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И КИОСКА 

НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ 

 
 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 

81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 136. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16б и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 5. 

Одлуке о условима, начину и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих 

монтажнх објеката на територији града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр.9/2018), захтевам да 

ми дозволите постављање мањег монтажног објекта/киоска на локацији у 

___________________________________, парцела број ______________.  

 

за физичко лице: 

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ  

______________________ 

за правно лице/предузетника 

____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште, МБ и ПИБ  

______________________ 

 
Уз захтев достављам: 
 

РБ Документа Форма документа 

1  Елаборат који садржи ситуационо решење, изглед, намену, 
прикључке на инфраструктуру и др. 

Оригинал 

2. Одобрење ЈКП "Водоканал" Сомбор и 
Електродистрибуција Сомбор (уколико намена објекта 
захтева) 

Оригинал 

3. Доказ о уплати градске административне таксе Оригинал/оверена копија 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 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 

Подаци из документа 
Сагласан сам да податке 

прибави орган 
Достављам сам 

Решење о регистрацији правног 
субјекта  

 
 

Лист непокретности   

Копија плана   

 

Напомене: 
 
Градска управа  је дужна да  реши предмет најкасније у року од 8 дана од покретања поступка, тј. од 
дана подношења уредног захтева  
 
Таксе: 
Градска административна такса се уплаћује у износу од 320,00 динара (139,00 дин. за захтев и  
181,00 дин. за решење), по Тарифном броју 1. и 3. таксене тарифе Одлуке о градским 
адниминстративним таксама ("Сл.лист града Сомбора", бр. 23/2018). 
 
на рачун број: 840-742241843-03 

позив на број    97 81-232   (за физичка лица)              97 КБ-232-ПИБ   (за правна лица) 

     Прималац:   Буџет Града Сомбора 
     Сврха:  Градска административна такса 
 
 
 

 

 

 

Место и датум __________________ 
 
 

Адреса/седиште 
 

______________________________ 
 

Број личне карте 
 

______________________________ 

 
Контакт телефон 

 
_______________________________ 

 
Потпис 

 
_______________________________ 

 


