
ОБРАЗАЦ 2 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 Београд, Краљице Марије бр. 1 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА СЕЧУ ЗДРАВИХ СТАБАЛА СА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА  

Члан 14. Одлукe о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина  

("Сл. лист града Београда", бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 - др. одлука, 2/2011, 

44/2014, 17/2015, 35/2015, 19/2017, 26/2019, 106/2020, 152/2020 и 111/2021) 

 

Подносилац захтева: 

Име и презиме  

Место, улица и број  

Контакт телефон  

E-mail  

 

 

Сеча је потребна из разлога (заокружити број испред разлога на који се захтев односи): 

1. стабла угрожавају објекте или подземне инсталације  

2. изградња објекта на тој површини  

3. изградња објекта са прилазним путем, прикључка на саобраћајницу, прилаза гаражи 

 

За случај под редним бројем 1. у прилогу доставити одговарајући акт надлежне службе 

којим се доказује угроженост објеката, односно подземних инсталација. 

Под редним бројем 2. у прилогу доставити одговарајући акт којим се одобрава извођење 

радова у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња. 

За случај под редним бројем 3. доставити одговарајући акт којим се одобрава извођење 

радова у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња и Сагласност 

ЈКП „Зеленило Београд“ са Техничким условима овог предузећа. 

 

Локација на којој се стабло или стабла налазе _______________________________________ 

  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

Навести врсту стабала уколико је позната __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Напомена:  

Захтев за сечу стабала на земљишту које се према подацима из катастра непокретности 

налази у приватној својини биће одбачен због ненадлежности. 

Накнада за посечено стабло или посечена стабла из разлога под 2. и 3. ће бити утврђена 

након изласка стручне Комисије на терен и прегледа стабла или стабала и биће приложена 

уз записник. 

Уплата накнаде за посечена стабла се уплаћује на посебан рачун прихода: 

 840-745141843-30, по моделу 97, позив на број 33-501-06. 

Према Одлуци о локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда", бр. 

106/2020, 108/2020 - испр., 93/2021 и 96/2022) потребно је уплатити градску 

административну таксу за захтев у износу од 330,00 динара. 

Таксу уплатити на рачун број: 840-742241843-03 - шифра плаћања 253; позив на број 97, а 

у наставку 33-501-06, сврха уплате - локална административна такса; прималац - буџет 

града Београда. 

Захтев са доказом о уплати административне таксе предаје се писарници Градске управе 

града Београда, адреса Краљице Марије број 1, 3. спрат, шалтер 4. 

 

                         ПОТПИС 

 

У Београду, _________20___. године                                              _______________________         

 

 


