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                                                              Градска Општина Савски венац 
                                                                                                                                                                                          Београд, Кнеза Милоша бр.69 

                                                                                                                                                        Одељење за грађевинске и комуналне послове  

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА – КОНЗЕРВАТОРА ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА  - УЗ 

МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ 

1.                    ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ       

УЛИЦА И БРОЈ       

Контат 

телефон 

 
 
 

   
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ 

 
              Датум:       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.                 ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 

 

1. скица микролокацијске разраде локације за постављање конзерватора за продају сладоледа 

урађена у размери 1:50 или 1:100 и оверена од стране лица које поседује лиценцу 

одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације (5 примерака), 

2. фотокопију уговора о закупу, 

3. фотокопију решења о регистрацији привредног субјекта за обављање делатности, 

4. доказ о уплати градске административне таксе за давање сагласности за заузеће јавних 

површина које издаје Секретаријат за саобраћај града Београда на уплатни рачун: Градске 

административне таксе број: 840-742241843-03, у позиву на број: модел 97, а у наставку: 27-

501-08, у износу од 3.080,00 (две хиљаде деветстотина) динара, 

5. фотокопију акта пореске управе за пореско идентификациони број - ПИБ. 

 

Приликом преузимања решења, на рачун општине уплатити таксу у износу од 1.540,00 динара  бр. 

840-742251843-73  бр. мод. 97, поз. на бр. 50-016 за издавање решења. 

 

НАПОМЕНА: Сходно Одлуци о постављању тезги и других покретних привремених објеката («Сл. 

лист града Београда» бр. 31/2002 – пречишћен текст,  5/2003, 11/2005 и 18/2006) конзерватор за 

продају сладоледа се може поставити у периоду од 15. марта до 15. новембра.  

 

  

________________________ 

Београд, дана: 

________________________________                 

Потпис подносиоца захтева: 

 

Молим вас да ми у складу са чл. 15. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката 

(«Сл. лист града Београда» бр. 31/2002 – пречишћен текст,  5/2003, 11/2005 и 18/2006)  и чл. 17. и 192. 

Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ»  бр. 33/97 и 31/01) издате Решење о 

постављању покретног објекта у Београду  

у ул. __________ ___________________________, на к.п. ___________, КО Савски венац. 

 

Конзерватор за продају сладоледа био би постављен у периоду од __________ до ______________ 


