РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРУПА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/16) и члана 12-13. Одлуке о распореду радног радног времена у области промета на мало,
угоститељства, занатства и других услужних делатности у граду Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015 и број 8/2015), захтевам да ми дозволите продужење радног времена у
угоститељском објекту:
пословно име..........................................................................................................................................
матични број........................................................ ПИБ ........................................................................
одговорно лице........................................................................ЈМБГ….................................................
адреса ..................................................................................................................................................
Продужење радног времена тражим ради ................................................................................................
............................................................................................................................................................
за дане .................................................................................................................................................
Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

1.

Одговарајући доказ о разлогу продужења радног времена

оригинал/копија

2.

Доказ о уплати градске административне таксе

оригинал/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 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.

Доказ о регистрованој делатности

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет најкасније у року од 3 дана од дана подношења
уредног захтева.
Таксе/накнаде:
Градска административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет
града Смедерева, позив на број 97 16-092, сврха дознаке ''Градска административна такса'', у
износу од 200,00 динара;
У________________________________,

__________________________ године

Име и презиме/пословно име
подносиоца захтева
ЈМБГ/ПИБ и МБ
Адреса/седиште
Контакт телефон
Потпис (и печат за правно лице)

