
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 ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

Подносим  захтев  да  ми  се  одобри  заузеће  површине  ради  постављања  привремених  објеката
(заокружити):

1) забавног парка 
2) циркуса
3) спортског  објекта  (отвореног  објекта  спортске  намене)  –  спортског  терена  (клизалиште,

терен за кошарку, терен за одбојку, скејт, боћање и сл.)
4) мањег монтажногобјекта (ММО) и киосака за потребе одржавања  сајмова и манифестација
5) објекта намењеног за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за

спорт и рекреацију (затворени, тј. затворено-отворени монтажно демонтажни објекат)
6) привремени објекат за игру и рекреацију грађана (љуљашка, тобоган, пењалиц, опрема за

фитнес, шах и сл.)

на локацији  ______________________________________________________________________

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

Уз захтев се обавезно прилаже: 

1) решење о регистрацији за обављање делатности
2) сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља,
користи или одржава површину на којој се привремени објекат поставља
3) техничка документација у шест примерака – (техничке документација се састоји од описа места
постављања са наменом површине на којој се налази, технички опис привременог објекта и његов
изглед,  графички приказ  места  постављања са  уцртаним привременим објкетом и објектима у
непосредном окружењу у размери 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. 
4) сагласност  организационе  јединице  Градске  управе  града  Београда  надлежне  за  послове
урбанизма и организацине јединице градске управе града Београд надлежне за послове саобраћаја
на техничку документацију 

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 9.523,00 динара, на
тек. рачун 840-742251843-73, бр.модела 97, позив на број 65-011, сходно тар. бр. 12 тачка 8 Одлуке
о измени Одлуке о локалним административним таксама  („Сл. лист града Београда“, бр. 85/19).

mailto:smilic@cukarica.rs


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  


