
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
Градска управа за комуналне послове 
НОВИ САД 
 
 
 

З А Х Т Е В  
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ  
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗИМСКЕ БАШТЕ  

 
 
 
 

            Подносим захтев за издавање одобрења за привремено заузимање јавне 
површине, за  постављање зимске баште  

у _____________________________________________________________________,  
                                                                  (место)          
у Улици ______________________________________________________________, 
               
испред _______________________________________________________________, 
                  (назив објекта испред ког се поставља зимска башта) 

у површини од ________m2, у периоду од __________ до _______________године. 
 
 
 Уз захтев прилажем: 
 
            1.доказ о томе да је делатност уписана у Регистар привредних субјеката и други 

одговарајући регистар, 

 

             2.порески идентификациони број, матични број и број текућег рачуна,  

 

             3.урбанистичке услове за постављање зимске баште, које израђује Јавно     

                  предузеће „Урбанизам“  Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 

                  Лазара број 3, 

 

             4. атест за грејна тела, уколико се у оквиру зимске баште постављају грејна       

                 тела, 

  5. уговор закључен са Јавним комуналним предузећем "Градско зеленило"  
Нови Сад, улица Сутјеска број 2, о обнови јавне зелене површине након 
уклањања зимске баште, за имаоца одобрења који испуњава услове из 
члана 131. Одлуке о уређењу Града („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 56/2012), 

 
6. уговор о одржавању чистоће и обнови јавне површине, закључен са Јавним 

комуналним предузећем "Чистоћа" Нови Сад, Сентандрејски пут број 3, 
односно уговор о одржавању бехатона и уклањању жвакаћих гума и сличних 
нечистоћа са тротоара и друге јавне површине, уколико је јавна површина 
поплочана бехатоном, закључен са предузећем коме је поверено 
одржавање јавних површина израђених од бехатона и сличних материјала о 
чишћењу предметне јавне површине, и 

 
7. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 600,00 динара на 

рачун број 840-742241843-03, позив на број 97 20-511. 



 

 

Сагласан сам да ме Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада, 
путем СМС порука, обавештава о чињеницама везаним за поступак покренут по 
овом захтеву. 

 

 
 
У Новом Саду, дана __________године 

Подносилац захтева 

______________________________ 
(име и презиме) 

 

___________________________________________ 
(адреса и место становања) 

 
ЈМБГ_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                                       (назив фирме) 

___________________________________________ 
(седиште фирме) 

 
 

________________________________________________ 
(печат фирме и потпис овлашћеног лица) 

 
ПИБ______________________ 

 
 

 

 

 
Телефон __________________________________ 

 
  e-mail _________________________________________ 

  
  

 


