ГРАД БЕОГРАД- ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Одељење за грађевинскe, комуналне и послове инвестиција
Одсек за инвестиције и комуналне послове
Магистратски трг бр. 1, Земун
Захтев за издавање одобрења за постављање клупа и других
објеката намењених седењу

Молимо Вас, да образац попуните читко штампаним словима.

Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
(за правно лице-назив правног
лица, односно предузетника)
Улица и број
Контакт телефон
Подносим захтев да ми на основу чл. 46. Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града
Београда“ бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016,
19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019 и 60/2019) издате одобрење за
постављање клупа и других објеката намењених седењу на локацији:

________________________________________________________________________
(Навести адресу локације на којој се тражи постављање клупа)

Уз захтев се обавезно прилаже:
1. Општинска административна такса за поднесак у износу од 315,00 динара (број
рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 35-021);
2. Општинска административна такса за израду решења у износу од 6.681,00 динара
(број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив на број 35-021);
3. Градска административна такса у износу од 4.107,00 динара за сагласност
Секретаријата за саобраћај-Сектор за регулисање и безбедност саобраћаја када се
објекат поставља на јавној саобраћајној површини (број рачуна: 840-742241843-03,
модел 97, позив на број 27-501-08, прималац: Буџет града Београда);

4. Сагласност Секретаријата за урбанизам града Београда односно Завода за
заштиту споменика културних добара када се објекат поставља испред зграде која
је утврђена за културно добро, односно која ужива претходну заштиту или се
налази у просторној културно-историјској целини, односно целини која ужива
претходну заштиту;
5. Сагласност власника, односно корисника зграде, односно посебних делова зграде
ако се клупа поставља на делу површине у јавном коришћењу која припада
пословној односно стамбено-пословној згради;
6. Клупе на површини у јавном коришћењу коју унутар отвореног тржног центра, може
поставити власник тржног центра, односно власник пословног простора у том
центру, уз сагласност свих осталих власника пословног простора у том центру;
7. Фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном клупом или клупама у
размери 1:100, оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, у
зависности од намене површине на коју се клупа поставља и приказ клупе са
техничким описом и фотографским и графичким приказом у пет (5) примерака.

подносилац захтева
_______________________
потпис

