
Република Србија-Град Београд       
Градска општина Чукарица
Управа Градске општине
Одељ. за грађ. и ком. посл. и коорд.инвес.пројек.
Одсек за комуналне послове, 
Шумадијски трг бр.2;
Тел.011/3052-228; Е-mail:smilic@cukarica.rs

ЗАХТЕВ  ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГЕ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

      
Подносим  захтев  за  издавање  одобрења  за  привремено  заузеће  јавне  и  друге површине  ради

постављања покретних објеката (тезга, апарат за сладолед, кокице, кукуриз и сл., сталак, полица, сандук за
чишћње обуће, вага за мерење тежине и сл.), за време одржавања;      (заокружити)

1) вашара
2) сајма
3) изложби
4) традиционалних манифестација  (новогодишњи, божићни, ускршњи и др. празници) 

 на локацији  ________________________________________________________________________________

 Период за који се тражи одобрење:  од   ________________ до __________________  год.

Уз захтев се обавезно прилаже: 
1) решење о регистрацији за обављање делатности.
2) техничка документација у шест примерака –  (техничке документација се састоји од техничког описа
покретног објекта и приказа његовог изгледа, графичког приказа места постављања са уцртаним покретним
објектом и објектима у непосредном окружењу у  размери 1:50,  1:100 или 1:200 и  фотографски приказ
површине  на  којој  се  постављање  врши,  која  је  припремљена  од  стране  лица  које  поседује  лиценцу
одговорног  пројектанта  архитектонске  струке  и  лица  које  поседује  лиценцу  одговорног  пројектанта  из
области саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 
3) сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину или изјаву да овлашћује надлежну
организациону јединицу да прибави потребне сагласности на технички документацију у његово име и за
његов  рачун,  са  доказима  о  плаћеним  трошковима  за  њихово  прибављање,  а  на  другим  површинама
сагласност власника, односно корисника површине на коју се врши постављање.

Такса:
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Градска општина Чукарица
износ: 315,00 дин.
бр.рачуна: 840-742251843-73
бр.модела: 97;   позив на бр.: 65-011

Приликом преузимања решења уплаћује се такса за израду решења у износу од 2.227,00 динара, на тек.
рачун 840-742251843-73,  бр.модела 97,  позив на број  65-011,  сходно тар. бр.  11 тачка 6  Одлуке о
измени Одлуке о локалним административним таксама  („Сл. лист града Београда“, бр. 85/19).

Подаци о подносиоцу:                       
Име и презиме физичког лица / назив правног лица и матични број: __________________________ 
____________________________________________________________________________________
Место, улица и број/седиште правног лица: ______________________________________________
Контакт телефон/E-mail:_______________________________________________________________

У Београду, ____.______.________год                                     П О Т П И С  


