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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I, Београд
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
     www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛE ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
Број претходног решења Управе за дуван којим је издата дозвола (попуњава се само у случају обнове дозволе)


Основни подаци о предузетнику
Име и презиме

ЈМБГ

Контакт телефон

Адреса пребивалишта/боравишта (улица и број)

Место и поштански број

Општина

Основни подаци о привредном субјекту
Пословно име / назив

Адреса седишта (улица и број)

Место и поштански број

Општина

Матични број








 ПИБ









Контакт телефон

Адреса електронске поште


Врста малопродајног објекта – заокружити врсту објекта
Продавница
	Продавница - киоск
	Самоуслуга
	Мини-маркет
	Кафић 
	Ресторан
	Бар
	Хотел
	Бензинска станица
	Остало (уписати врсту објекта):

Подаци о издвојеном месту пословања*
Назив издвојеног места
 
Адреса (улица и број)
 
Место и поштански број
 
Општина
 
*Попунити уколико се дозвола тражи за издвојено место пословања. Уколико је број издвојених места пословања већи, уз захтев доставити списак издвојених места пословања са следећим подацима: назив, адреса, место и поштански број, општина.
Подаци о хјумидорима*
Број постављених хјумидора у малопродајном објекту
 
Назив привредног субјекта са којим је закључен уговор о купопродаји односно закупу хјумидора 
 
Датум закључења уговора о купопродаји, односно закупу хјумидора
 
*Попуњава привредни субјект који продају врши путем хјумидора (посебних витрина за продају искључиво цигара и цигарилоса). 

У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног документа:
	Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију*
	Важећи предуговор/уговор о снабдевању дуванским производима са регистрованим трговцем на велико дуванским производима 

Изјава предузетника о неосуђиваности
Доказ о уплати републичке административне таксе 
Доказ о уплати накнаде
Купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора
*Управа прибавља по службеној дужности решење о регистрацији за привредне субјекте који су регистровани у Агенцији за привредне регистре. Привредни субјекти који нису регистровани у Агенцији за привредне регистре достављају копију решења другог надлежног органа за регистрацију.

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати један од понуђених одговора):

☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не поднесем у року од осам дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће се одбацити.


У ________________, дана ______________		             ________________________
							             Потпис подносиоца захтева












