РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА OПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Одељење за грађевинске послове
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

На основу члана 8. и члана 20. Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на
територији града Београда (Сл.лист града Београда бр. 10/2011,51/2011,19/2017) захтевам да ми
дозволите постављање балон сале, пресостатичког прекривача (заокружити) у улици
____________ број__________кат.парцела_________ КО_________.
за физичко лице:
____________

____________________(име

и

презиме

подносиоца

захтева),

ЈМБГ

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

1

Форма документа

Доказ о праву својине односно праву коришћења или праву
закупа на грађевинском земљишту (за балон салу)
Доказ о праву својине, односно праву коришћења или

Оригинал/оверена копија

закупу отвореног спортског објекта (за пресостатички
прекривач)
2.

Доказ да је закуподавац сагласан са постављањем балон
сале на закупљеном земљишту, односно постављањем
пресостатичког прекривача на закупљеном спортском

Оригинал/оверена копија

објекту
3.

Информација о локацији

Оригинал/оверена копија

4.

Техничка документација у три примерка

Оригинал

4.

Доказ о уплати општинске административне таксе

Оргинал

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016,95/2018), 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.

Лист непокретности

2.

Копија плана

Напомене:
Општинска управа је дужна да реши предмет у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева.
Таксе/накнаде:
За подношење захтева за издавање решења уплаћује се општинска административна такса у
износу од 320,00 динара на жиро рачун број 840-742251843-73, број модела 97, позив на број 32022.
Пре уручења решења плаћа се општинска административна такса за балон салу у износу
од 10.781,00 динара, за пресостатички прекривач у износу од 10.107,00 динара у складу
са Одлуком о локалним административним таксама.

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

