ОВДЕ
УМЕТНИТЕ
ГРБ ВАШЕ
ОПШТИНЕГРАДА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
КООРДИНАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ И/ИЛИ ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА
ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
На основу члана члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“ број 18/2016 и 95/18) и Одлуке уређењу и одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина (Службени лист града Београда бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 –
др. пропис, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15 и 19/2017) захтевам да ми издате одобрење за уклањање
дрвећа на локацији __________________________________.
Захтев се односи на (заокружити или потцртати): сечу стабала и/или орезивање стабала.
за физичко лице:
____________

____________________(име

и

презиме

подносиоца

захтева),

ЈМБГ

______________________
за правно лице/предузетника
____________ ____________________(пословно име), ____________________седиште, МБ и
ПИБ ______________________
Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

1

Прецизан опис на која стабла се захтев односи ( врста) и локације на којој се налазе:

2.

У случају када је предмет захтева сеча стабала на парцели
ради изградње новог објекта потребно је уз обавезну
документацију приложити и грађевинску дозволу и услове
и сагласности ЈКП Зеленило Београд.

Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да

Достављам сам

податке прибави
орган
1.
2.
3.

Решење
о
регистрацији
правног
лица/предузетника
Потврда Министарства финансија о извршеној
регистрацији (ПИБ број);
Доказ о активној легитимацији подносиоца
захтева

Напомена:
У зависности од исхода поступка ГО Звездара ће обавестити подносиоца захтева о потреби
плаћања локалне административне таксе, за решење за сечу и орезивање у износу од 439,00
дин. Такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73, модел 97, у наставку: 32-022.

Место и датум __________________
Адреса
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис (и печат за правно лице/скупштине станара)
_______________________________

