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                                                              Градска Општина Савски венац 
                                                                                                                                                                                          Бепград, Кнеза Милпша бр.69 

                                                                                                                                                        Одељеое за импвинскп-правне, грађевинске и 
кпмуналнп стамбене ппслпве  

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА – РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ УЗ КИОСК 

1.                    ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ       

УЛИЦА И БРОЈ       

Кпнтат 
телефпн 

 
 
 

   
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ 

 
              Датум:       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.                 ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 

 
1. скица микрплпкацијске разраде лпкације за ппстављаое кпнзерватпра за прпдају сладпледа 

урађена у размери 1:50 или 1:100 и пверена пд стране лица кпје ппседује лиценцу пдгпвпрнпг 
прпјектанта из пбласти сапбраћаја и сапбраћајне сигнализације (5 примерака), 

2. фптпкппија угпвпра п закупу, 
3. фптпкппија решеоа п регистрацији привреднпг субјекта за пбављаое делатнпсти, 
4. дпказ п уплати градске административне таксе за даваое сагласнпсти за заузеће јавних 

ппвршина кпје издаје Секретаријат за сапбраћај града Бепграда на уплатни рачун: Градске 
административне таксе брпј 840-742241843-03 , ппзив на брпј: мпдел 97, а у наставку 27-501-
08 у изнпсу пд _______________ динара. 

5. фптпкппију акта ппреске управе за ппрескп иднетификацпни брпј – ПИБ. 
 

Приликпм преузимаоа решеоа, на рачун ппштине бр. 840-742251843-73  бр. мпд. 97, ппз. на бр. 50-
016, уплатити таксу у изнпсу пд 1.700,00 динара, за издаваое решеоа. 
 
НАПОМЕНА: Схпднп Одлуци п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених пбјеката (''Сл. лист 
града Бепграда'' бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/2003, 11/2005 и 18/2006) расхладна витрина се 
мпже ппставити у перипду пд 15. марта дп 15. нпвембра.  

 

________________________ 
Бепград, дана: 

________________________________                                            
Пптпис ппднпсипца захтева: 

 

Мплим вас да ми у складу са чл.15. Одлуке п ппстављаоу тезги и других ппкретних привремених 
пбјеката (''Сл. лист града Бепграда'' бр. 31/2002 – пречишћен текст 5/2003, 11/2005 и 18/2006) и чл. 
17. и 192. Закпна п ппштем управнпм ппсутпку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01), издате Решеое п 
ппстављаоу ппкретнпг пбјекта  

у ул. _________________________________________, на к.п. ___________, КО Савски венац. 

 

Расхладна витрина за прпдају пића биће ппстављена у перипду пд ___________ дп ___________ 


