РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
Датум:________________

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ОДНОСНО УРЕЂАЈА
1. Аутомат или фрижидер за продају сладоледа
2. Расхладне витрине
3. Рекламне витрине
4. Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних класова, кестења и шећерне пене и
америчких крофница
5. Покретне тезге
6. Светлеће рекламне табле
7. Билборди
(заокружити број за који се подноси захтев)
За физичка лица:
1. Име и презиме

1.

2. Јединствени матични бр. грађана (ЈМБГ)

2.

3. Улица и број
За правна лица:
1. Фирма-пословно име

3.
1.

2. Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

3. Матични број

3.

4. Потпис овлашћеног лица

4.

5. Печат правног лица

5.

6. Седиште правног лица

6.

За предузетнике
1. Име и презиме

1.

2. Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

3. Матични број
3.
4. Седиште предузетника

3.
4.

На делу јавне површине која се налази:
( место и адреса ), локација

1 od 2

Уз захтев се обавезно подноси:
1.
За правна лица и предузетнике решење Агенције за привредне регистре о упису делатности
у регистар, у оригиналу не старије од 6 месеци,
2. За физичка лица фотокопија личне карте,
3.
Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим се
доказује да подносилац захтева нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева,
4. Скица објекта, односно уређаја са израженим димензијама у опису,
5. Главни пројекат са техничком контролом када се захтев односи на постављање билборда
односно светлеће рекламне табле,
6. Изјава подносиоца захтева да ће објекат, односно уређај уклонити по истеку времена
одређеног у одобрењу за коришћење дела површине јавне намене
7. Изјава да ће се покретни објекат уклањати са површине јавне намене свакодневно по истеку
радног времена и када не обавља делатност,
8. Одлуку о коришћењу површине јавне намене коју доноси ЈП ''Дирекција“ Панчево, у 2
примерка у оригиналу,
9. Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 894,00 дин. ( рачун бр. 840742241843-03 бр. модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања : градска административна такса,
прималац: град Панчево).
Подносилац захтева
_______________________________
име и презиме,
потпис овлашћеног лица и печат

2 od 2

