
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНСКА УПРАВА КАЊИЖА              

Одељење за инспекцијско-надзорне послове 
 

ЗАХТЕВ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ЗАУЗЕЋУ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

На основу члана бр. 5. Одлуке о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Кањижа '' број 

22/2012), обраћамо се са захтевом за издавање решења о заузећу јавне површине : 

 

-   Подаци о локацији : 

a) адреса локације:  _________________________________________________  

b) врста заузећа:  ________________________________  

c) површина заузећа:  ______________ м
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d) период заузећа од _____________ до ____________ године 

e) 
 

 Документ Назив институције која 

издаје документ 

Форма 

доставе 

Напомена 

1. а) Скица заузећа јавне површине 
2
б) Технички услови
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б) ЈП за изградњу а) Копија 

б) Оригинал 
 

2. Доказ о уплати комуналне таксе Банка, пошта Оригинал  
3. Доказ о уплати административне таксе Банка, пошта, Оригинал  
4. Доказ о упису радње, односно привредног субјекта 

у јавни регистар 

Агенција за привредне
 

регистер 

Фотокопија  

 

Напомена: Странке не прилажу документа која издаје општинска управа. 

Рок за решавање предмета је: 2 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом.  

Број телефона за додатне информације: 024/875-166, локал 246 

Таксе/накнаде: 

Републичка административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-7 42221843-57, модел и позив на број : 97 38-214.  

у износу од 480,00 динара - Сврха дознаке : Републичка  административна такса. Прималац: Буђет РС. 

Локална комунална такса у износу од 5 динара/м2 уплаћује се на рачун број 840-741535843-08 са моделом и позивом на 

број 97 38-214. Сврха дознаке : Локална комунална такса. Прималац : Општина Кањижа.
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Скица заузећа јавне површине може се преузети из Програма постављања привремених објеката којим су утврђене јавне површине на 

којима се могу поставити : 1) Привремени објекти (мањи монтажни објекти, киосци, летње баште и друго), 2) Покретни објекти (тезге, 
апарати за сладоледе, апарати за кокице, расхладне витрине и друго), 3) Тезге 
3
 Технички услови за раскопавање улица и тротоара. 



У ___________________________________ , 

_________________________________ године 

 
 

_____________________________________________________ 

име и презиме/пословно име подносиоца захтева 

_____________________________________________________ 

ПИБ и МБ (ЈМБГ) 

_____________________________________________________ 

адреса/седиште 

_____________________________________________________ 

контакт телефон 

_____________________________________________________ 

потпис (и печат за правно лице) 

 


