
 

 

 

                                                               УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

 
Доноси се на основу општинске Одлуке 

 
 
1.   Постављање мањег монтажно-демонтажног објекта или киоска, на захтев корисника који је право за постављање 

остварио јавним надметањем (уз захтев се прилаже решење). 

 

За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

 

 

Захтев 

Одељење з а урбанизам, зграда Општине, канцеларија 7. 

Захтев се може преузети и попунити у Одељењу (за 

физичка лица), за правна лица се подноси на 

меморандуму од стране овлашћеног лица. 

Доказ о регистрованој 

делатности 

Решење од агенције за привредне регистре 

Пројекат, скица, проспект или 

фотографија са мерама које дефинишу 

величину објекта (у 2 примерка) 

Пројектни биро или фотографија 

Уговор о закупу локације на 

провршини јавне намене 

закључен са ЈП за стамбене услуге и 

грађевинско земљиште Општине Шид. 

Доказ о измирењу настале 

обавезе по основу локалне комуналне 

таксе за коришћење површине јавне 

намене за претходну годину. 

Оделење за локалну пореску администрацију 

Општине Шид 

Сагласност комисије за 

заштиту и планирање зелених површина 

Општине Шид. 

Комисија  за  заштиту  и   планирање  зелених 

површина Опшине Шид 

 

 

- Такса у износу од: 680,00  динара ( у складу са тарифним бројем 1. + 9.) , уплатити на жиро рачун број 840 - 

742221843 - 57, сврха  дознаке:  Републичка   административна   такса,  прималац:   Буџет  Републике Србије, 

позив на број 97 66 – 237. 

- Локалне таксе за потврду ( у складу са тарифним бројем 10.1) износе : 4.0000,00 динара , жиро рачун број: 840-

742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153,  шифра плаћања за правна лица: 250, модел 97, позив на број 

66-237. 

 

2. Летња башта 

 

За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

Захтев за одобрење за постављење 

летње баште на захтев власника, 

односно закупца пословног објекта у чијој је 

функцији летња башта. 

 

У Одељењу за урбанизам, зграда Општине, 

канцеларија 7. 

Доказ о регистрованој делатности 
Решење од агенције за привредне 

регистре 

Доказ о праву власништва или закупа 

пословног простора 

Уговор или решење о власништву или 

закупу пословног простора 

Скица изгледа летње баште са 

приказом свих елемената који је чине или 

Фотографије летње баште 

Пројектни биро 

Уговор о закупу локације на 

површини јавне намене 

ЈП за стамбене услуге и  грађевинско 

земљиште Општине Шид. 



 

 

Доказ о измирењу настале обавезе по 

основу локалне комуналне таксе за коришћење 

површине јавне намене за претходну годину. 

Оделење за локалну пореску 

администрацију Општине Шид 

Сагласност комисије за заштиту и 

планирање зелених површина Општине Шид. 

Комисија   за   заштиту   и    планирање 

зелених површина Опшине Шид 

 

- Такса у износу од: 680,00 динара ( у складу са тарифним бројем 1. + 9.) , уплатити на жиро рачун број 840 - 

742221843 - 57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив на 

број 97 66 – 237 

- Локалне таксе за потврду (у складу са тарифним бројем 10.1) износе : 4.000,00 динара, жиро рачун број: 840-

742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153,  шифра плаћања за правна лица: 250 , модел 97, позив на број 

66- 237.  

 

3. Рекламни панои 

 
За то је потребно приложити: Правно лице које издаје документ: 

 

Захтев 

Захтев се може преузети и попунити у 

Одељењу (за физичка лица), за 

правна лица се подноси на меморандуму од стране 

овлашћеног лица. 
 

Доказ о регистрованој делатности 
решење од агенције за привредне 

регистре 

Ситуација локације Пројектни биро 

Идејно решење, проспект или 

фотографија у 2 примерка 
Пројектни биро 

Уговор о закупу локације на површини 

јавне намене 

ЈП  за  стамбене  услуге  и   грађевинско 

земљиште Општине Шид. 

Доказ о измирењу настале обавезе по 

основу локалне комуналне таксе за коришћење 

површине јавне намене за претходну годину. 

Одељење за локалну пореску 

администрацију Општине Шид 

Сагласност предузећа надлежног за путеве 

и саобаћајног инспектора 
Управљач пута и саобраћајни инспектор 

 

- Такса у износу од: 680,00 динара ( у складу са тарифним бројем 1. + 9.) , уплатити на жиро рачун број 840 - 

742221843 - 57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет  Републике Србије, позив на 

број 97 66 – 237 

- Локалне таксе за потврду ( у складу са тарифним бројем 10.2) износе : 2.000,00 динара, жиро рачун број: 840-

742251843-73 , шифра плаћања за физичка лица: 153,  шифра плаћања за правна лица: 250, модел 97, позив на број 

66- 237.  

 

4. Тезга, изложбени пулт, апарат за сладолед и кокице, расхладна витрина за продају индустријског 

сладолаеда и напитака, објекат за извођење забавног програма и објекат за задовољавање одређених 

потреба грађана (тел.говорница, јавни WC и сл.). 

 

За то је потребно 

приложити: 

 
Правно лице које издаје документ: 

Захтев 

Захтев се може преузети и попунити у Одељењу (за физичка 

лица), за правна лица се подноси на меморандуму од стране 

овлашћеног лица. 

Доказ о праву коришћења 

објекта 
Решење од агенције за привредне регистре 



 

 

Доказ о регулисању 

обавеза плаћања закупнине са 

јавним предузећем 

ЈП  за  стамбене  услуге  и   грађевинско  земљиште 

Општине Шид. 

Доказ о уплати комуналне таксе 

за претходну годину 

Одељење   за локалну пореску администрацију 

Општине Шид 

 

- Такса у износу од: 680,00 динара ( у складу са тарифним бројем 1. + 9.)  , уплатити на жиро рачун број 840 - 

742221843 - 57, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије, позив 

на број 97 66 – 237. 

- Локалне таксе за потврду ( у складу са тарифним бројем 10.2) износе : 2.000,00 динара, жиро рачун број: 840-

742251843-73, шифра плаћања за физичка лица: 153, шифра плаћања за правна лица: 250, модел 97, позив на 

број 66- 237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


