РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

На основу члана 14. и члана 25. Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на
територији града Београда (Сл.лист града Београда бр. 10/2011, 51/2011,10/14, 19/2017) захтевам
да ми дозволите коришћење балон сале, пресостатичког прекривача (заокружити) у улици
____________ број__________кат.парцела_________ КО_________
Број одобрења за постављање балон хале спортске намене
351- _________________________
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

Главни пројекат са потврдом и овером инвеститора , лица
које врши надзор и извођача радова да је пројектовано

Оригинал/оверена копија

стање једнако изведеном.
2.

Извештај Комисије за технички преглед да је балон хала
погодна за коришћење

3.

Доказ о уплати накнаде за издавање одобрења

Оригинал
Оригинал

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.

Напомене:
Општинска управа је дужна да реши предмет у року од 8 дана од дана достављања акта о
подобности за употребу.
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 6.738,00 динара, за пресостатички прекривач у износу од 6.064,00 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)
_______________________________

