
ОВДЕ 
УМЕТНИТЕ  
ГРБ ВАШЕ  
ОПШТИНЕ- 
ГРАДА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД / ОПШТИНА: ОВДЕ УПИШИТЕ НАЗИВ ВАШЕ ОПШТИНЕ- ГРАДА  
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:  
 

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

 
 

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 

број 18/16 и 95/18) и Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на 

територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 17/2015, 43/2015, 71/2015 и 26/2019), 

захтевам да ми дозволите постављање ______________________________ на локацији  

_____________________________________. 

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. Расхладна витрина и конзерватор за сладолед уз малопродајни објекат 
(привремено заузеће дела друге површине које није у јавној својини и које нису 
предвиђене Планом): 

1 .1 Техничка документација у 6 примерака која 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 фотографског 
приказа површине на којој се постављање врши, која је 
припремљена од стране лица која поседује лиценцу 
одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које 
поседује лиценцу одговорног пројектамта из области 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 

Оригинал 

1.2 Доказ о основу коришћења малопродајног објекта   

1.3 Сагласност власника/корисника површине на којој се врши 
постављање 

 



2. Покретни објекат који се поставља на јавним и другим површинама за време 
одржавања вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација 
(новогодишњи, божићни, ускршњи и други празници) 

2.1 Техничка документација у 6 примерака која 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 фотографског 
приказа површине на којој се постављање врши, која је 
припремљена од стране лица која поседује лиценцу 
одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које 
поседује лиценцу одговорног пројектамта из области 
саобраћаја и саобраћајне сигнализације. 

Оригинал/оверена копија 

2.2 Сагласност субјекта који управља, косристи и одржава 
јавну површину (нпр. ЈКП Зеленило Београд, Секретаријат 
за саобраћај..) 

Оригинал/оверена копија 

2.3 Када се објекат поставља на делу јавне саобраћајне 
површине плаћа се градска административна такса за 
сагласност за заузеће јавне површине у износу од  
6.255,00 динара. на рачун број  840-742241843-03, модел 
97, позив на број 27-501-08, прималац: буџет града 
Београда. 

 

Заједничка 

3. Доказ о уплати градске/општинске административне таксе 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 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији правног 
лица/предузетника 

  

2. Потврда Министарства финансија о извршеној 
регистрацији (ПИБ број); 

  

 

 

Таксе/накнаде: 

Локална административна такса, сврха дознаке такса за подношење захтева у износу од    320,00 

дин, уплаћује се на на жиро рачун број 840-742251843-73, модел 97, у наставку: 32-022. 



Приликом преузимања решења, уплаћује се такса за издавање решења у износу од   3.257,00 дин, 

уплаћује се на на жиро рачун број 840-742251843-73, модел 97, у наставку: 32-022. 

 

 

 

Место и датум __________________ 
Адреса/седиште 

______________________________ 
Број личне карте 

______________________________ 
Контакт телефон 

_______________________________ 
Потпис(и печат за правно лице) 

_______________________________ 
 


