
                                                     УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

                                            Одељење за урбанизам и  комунално грађевинске 

                                                                                  послове 

                                                   Одсек за комуналне послове и легализацију  

 

        Захтев за издавање одобрења за постављање привременог 

                објекта  /тезге ,покретни објекти , баште  и сл./  

                   

 

 

 

 

 

 

 
Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима. 

1. Подаци о лицу које подноси захтев: 

Име и презиме (власника 

радње) 
 

 

Јединствени матични број 

(ЈМБГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица и број 
 

 

Контакт телефон 
 

e-mail 
 

 

  Молим да ми се одобри постављање привременог  покретног објекта 

________________ __у ул. ____________________________________ бр._____, 

величине ______________ а за намену_______________________________________  

у  периоду  од __________________ до _________________ 20___. године. 
  
 

1 / ПРАВНО ЛИЦЕ: Ареса, седиште и назив правног лица : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

порески идентификациони број ____________________; матични број 

правног лица ____________________, текући рачун __________________________ 

_________________________________________. 

 

2/ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  Порески идентификациони број _______________________ 

матични број ______________________, текући рачун ________________________ 

______________________________, број личне карте _________________________ 

адеса становања ___________________ ул.__________________________________ 

број_________, назив радње  са адресом ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЗИ: 

 

- ЗА ПОКРЕТНЕ ОБЈЕКТЕ  : 

 

1. Одлуку о избору корисника локација по конкурсу 

2. Решење Агенције за привредне регистре 



3. Картон депонованих потписа 

4. Потврда о извршеној регистрациј – ПИБ број 

5. Скицу простора са уцртаним покретним привременим објектом и приказ објекта 

са изгледом у 4 примерка 

6.  Доказ о плаћеној административној такси  . 

 

- ЗА БАШТЕ  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА : 

 

1. решење о регистрацији за обављање угоститељске  делатности; 

2. доказ о основу коришћења угоститељског објекта; 

3. техничку документацију у шест примерака за потребе прибављања сагласности; 

4. доказ о плаћеној административној такси; 

5. изјаву подносиоца захтева да овлашћује овај орган да прибави потребне сагласности на 

техничку документацију у његово име и за његов рачун са доказима о плаћеним трошковима 

за њихово прибављање; 

6. сагласност власника односно корисника грађевиснке парцеле, односно субјеката, који 

управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља /  важи за  баште испред 

угоститељских објеката / ; 

7. сагласност власника односно корисника простора  дела зграде испред којег се башта поставља 

/  важи за баште испред угоститељских објеката / ; 

8. сагласност из члана  24. став 4 ове Одлуке / власника односно корисника шахта подземног 

објекта, / важи за баште испред угоститељских објеката/. 

 
 

 
           ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

            Датум 

  __________________ 

                                        ______________________________ 

                       (потпис)  

           
                             QMS-RP-001-003.01

  


