
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЛЕСКОВАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ____________________ 

Број: 

Дана:  

   Шифра АП:  

   

Прилог I 

ЗАХТЕВ ЗА:  

○ Регистрацију уписа административног поступка 

○ Регистрацију измене административног поступка 

○ Регистрацију брисања административног поступка  

○ Мишљење о анализи утицаја градског прописа  

○ Привремена регистрација административног поступка  

Назив градске управе     

Назив мање организационе јединице     

Уз захтев је потребно приложити:  

1. За регистрацију уписа или измене административног поступка или привремену регистрацију:  

• Извод из републичког или градског прописа  

• Образац прописан републичким прописом или постојећи образац надлежне градске управе (у случају 

измене административног поступка) или нацрт обрасца  

2. За регистрацију брисања административног поступка:  

• Извод из републичког прописа или градског прописа којим се елиминише административни поступак  

3. За анализу утицаја градских прописа  

• нацрт / предлог градског прописа са образложењем у коме је, између осталог, садржана и анализа утицаја 

прописа (НЕ ПОПУЊАВА СЕ СЛЕДЕЋА СТРАНА)  

   _________________________  

   Потпис подносиоца поднеска  

  

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ УПИСА, ИЗМЕНА И БРИСАЊА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА  

1.  Назив административног 

поступка (АП)  

   

2.  Регистрациони број АП 

(попуњава се у случају 

измене АП)  

   

3.  Разлог подношења захтева 

за регистрацију/ измену 

АП  

   

4.  Контакт подаци:     

    Контакт особа:     

    Број телефона / факса:     

    Е-маил адреса:     

    Веб сајт града за 

преузимање обрасца  

   

5.  Опис и сврха АП     

6.  Датум почетка / престанка 

примене АП  

   

7.  Делатност(и) за које се АП 

примењује  

   

8.  Правни основ АП     

  



9.  Такса/е  Р. 

бр.  
Назив таксе и тарифни број Износ таксе 

Број рачуна и позив на 

број 

1.              

2.              

10.  Накнада  Р. 

бр.  
Назив накнаде и тарифни број 

Износ 

накнаде 

Број рачуна и позив на 

број 

               

11.  Информације које се траже 

од странке  

1.              

2.              

12.  Документа која се траже од 

странке  

Р. 

бр.  
Назив документа 

Форма 

документа 

Институција 

која издаје 
Ко доставља документа 

1.              

2.              

13.  Рок за преглед предмета 

везаног за АП  

               

14.  Рок за решавање потпуног 

предмета везаног за АП  

               

15.  Образац  □ образац дат републичким прописом 

□ предлог обрасца градске управе или службе Града 

□ постојећи образац градске управе или службе Града (само у случају 

измене АП)  

16.  Важење АП     

17.  Напомена     
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