РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО- КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗАБАВНИХ
ПАРКОВА И СЛИЧНИХ ЗАБАВНИХ РАДЊИ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ, РАДИ ОБАВЉАЊА
ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
На oснову Одлуке о коришћењу јавних површина на територији града Смедерева, („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2019) и Програма постављања привремених пословних објеката на територији
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016, 9/2017 и 14/2017),
захтевам да ми дозволите привремено коришћење дела јавне површине у пословне сврхе, ради
постављања:
1. мањег монтажног објекта................................................................................................................(тип и намена)
2. привременог покретног објекта...................................... ................................................................(тип и намена)
3. забавних радњи.................................................................................................................................(тип и намена)
локација..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. (ознака и назив локације)
у периоду од .............................до..............................површине...............................................................................
за правно лице/предузетника
пословно име ........................................................................................., седиште .......................................................,
МБ .............................................................................. ПИБ ...........................................................................................
одговорно лице ...................................................................... ….................................................
Уз захтев достављам:
РБ
Документа

1.

Идејни пројекат објекта, на који је мишљење дало ЈП
„Урбанизам Смедерево“ Смедерево у погледу спољашњег
изгледа објекта за мање монтажне и покретне објекте

2.

Идејно решење у форми скице са ситуацијом за забавне паркове
и сличне забавне радње
Доказ о уплати градске административне таксе

3.

Форма документа

оригинал

Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
можеда 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

1.

Доказ о обављању регистроване делатности

2.

Одлуку градоначелника о давању јавне површине на
коришћење
Уговор о коришћењу јавне површине закључен са
Градом

3.

Сагласан сам да
податке прибави
орган

Достављам сам

Таксе:
Градска административна такса у износу од 1.200,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-74224184303, корисник Буџет града Смедерева, модел 97, позив на број 16-092, сврха дознаке „Градска
административна такса“;
Републичка административна такса у износу од 320,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840742221843-57, корисник Буџет Републике Србије, модел 97, позив на број 16-092, сврха дознаке „републичка
административна такса“.
Напомена:
Републичке и градске административне таксе могу се платити на POS терминалу шалтера 5 Услужног
центра Градске управе Смедерево.
Накнада:
За коришћење дела јавне површине плаћа се накнада утвђена Одлуком о накнадама за коришћење јавних
површина („Службени лист града Смедерева“, број 1/2019). Висина накнаде и начин плаћања утврђује се
решењем одељења Градске управе надлежног за послове локалне пореске администрације.
У________________________________,
__________________________ године

Име и презиме/пословно име
подносиоца захтева
ЈМБГ/ПИБ и МБ
Адреса/седиште
Контакт телефон
Потпис

