образац 3

Одељењу грађевинских и стамбених послова
-Одсеку стамбених и комуналних послова-

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме ____________________________
Улица и број _____________________________
Контакт телефон __________________________
Број личне карте, ЈМБГ ____________________

Подносим захтев да ми се у складу са чл.45. став 6. Одлуке о комуналном
реду (Сл. лист града Београда 10/2011) одобри постављање жардињере-а испред
мојих пословних просторија у Београду,
у улици ______________________________________________________________.
Назив и адреса правног лица или предузетника који подноси захтев
_______________________________________________________________________
Назив и адреса пословног објекта ____________________________________
2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ






Фотокопија решења о регистрацији АПР-а, МБ и ПИБ,
Доказ о правном основу коришћења пословног објекта на наведеној
локацији.
Техничка документација ,односно фотографски приказ и скица места
постављања са уцртаном-им жардињером-ма у размери 1:100
овереном од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у
зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ
жардињере-а са техничким описом и фотографским или графичким
приказом, као и сагласност власника односно корисника зграде,
односно посебних делова зграде ако се жардињера-е поставља на
делу површине у јавном коришћењу која припада пословној односно
стамбено-пословној згради.
Доказ о уплати Општинске административне такве Градској општини
Палилула - за подношење захтева 290,00 динара
- за издавање одобрења 490,00 динара, на текући рачун
840-742251843-73 позив на број модел 97 у наставку 53-015




Доказ о уплати Градске административне такве - Секретаријату за
саобраћај у износу од 3.688,00 динара на текући рачун 840742241843-03 Позив на број модел 97 у наставку 27-501-08
По потреби доказ о измирењу обавеза према Заводу за заштиту
споменика културе града Београда

Одобрење за постављање жардињера издаје организациона јединица градске
општине надлежна за комуналне послове по предходно прибављеној сагласности
организационе једнице Градске управе града Београда надлежне за пословне
саобраћаја и организационе једнице Градске управе града Београда надлежне за
послове урбанизма, односно надлежног Завода за заштиту културних добара када
се објекат поставља испред зграде која је утврђена за културно добро, односно која
ужива претходну заштиту или се налази у просторно културно историјској целини,
односно целини која ужива претходну заштиту.

______________________________
подносилац захтева

