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 покретних
објеката за продају робе за време одржавања вашара,
сајмова, изложби и традиционалних манифестација

Молимо Вас, да образац попуните читко штампаним словима.

Подаци о подносиоцу захтева:
Име и презиме
(за правно лице-назив правног
лица, односно предузетника)
Улица и број
Контакт телефон

Подносим захтев да ми у складу са чл. 24. чл. и 25. Одлуке о постављању тезги и
других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Сл. лист града
Београда”, бр.17/2015, 43/2015, 71/2015 и 26/2019) издате одобрење за постављање
покретних објеката за продају робе за време одржавања (заокружити):
1. вашара
2. сајмова
3. изложби
4. традиционалних манифестација (новогодишњи, божићни, ускршњи и други
празници)
на локацији:_____________________________________________________________
_______________________________________________________ у Земуну,
за период од ____________ до ___________ године, у времену од ______ до ______
часова.

Одобрење се издаје за текућу годину, за време одржавања вашара, сајмова, изложби
и традиционалних манифестација.

Уз захтев се обавезно прилаже:
1. решење о регистрацији за обављање делатности;
2. доказ о основу коришћења малопродајног објекта;
3. техничка документација у шест примерака, за потребе прибављања сагласности,
вођење базе података и инспекцијског надзора која се састоји од техничког описа
покретног објекта и приказа његовог изгледа, графичког приказа места
постављања са уцртаним покретним објектом и објектима у непосредном окружењу
у размери 1:50, 1:100 или 1:200 и фотографског приказа површине на којој се
постављање врши, која је припремљена од стране лица које поседује лиценцу
одговорног пројектанта архитектонске струке и лица које поседује лиценцу
одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације;
4. доказ о плаћеној административној такси:
- општинска административна такса за поднесак у износу од 315,00 динара (број
рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 35-021);
- општинска административна такса за израду решења у износу од 2.227,00
динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 35-021).
Напомена: Ова такса се плаћа приликом преузимања решења о одобрењу
заузећа јавне површине.
- градска административна такса у износу од 4.107,00 динара за сагласност
Секретаријата за сабраћај (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), када се објекат поставља на јавној
саобраћајној површини;
5. сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину, а на другим
површинама власника, односно корисника површине на коју се врши постављање;
6. сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе када се покретни
објекат поставља на парцели културног добра и његове заштићене околине,
односно на парцели добра које ужива претходну заштиту или се налази у
просторно културно-историјској целини, односно целини која ужива претходну
заштиту;
7. у поступку одлучивања по захтеву за постављање тезге прибавља се мишљење
јавног комуналног предузећа које је основао Град за обављање делатности
управљања пијацама када се тезга поставља на растојању мањем од 500 метара
од комплекса пијаца, којом оно управља, а у смислу врсте робе која се продаје на
пијаци.

подносилац захтева
_______________________
потпис

