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Градска ппштина Савски венац 
Пдељеое за импвинскп-правне,  
грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве           
Бепград, дана ________________ 
 

З А Х Т Е В 
ЗА ИЗДАВАОЕ РЕШЕОА ЗА ПРИВРЕМЕНП ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ППВРШИНЕ РАДИ 

ППСТАВЉАОА ИСТПВЕТНЕ БАШТЕ УГПСТИТЕЉСКПГ ПБЈЕКТА 

                                                     -ПОНОВНО ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА-ОПАЦИ О 1. ПОДАЦИ О СИОЦУ ЗАХТЕВА 

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  
 

Име и презиме: __________________________________________________ 
Улица и брпј: ______________________________________________________ 
Кпнтакт телефпн: ___________________________________________________ 
Брпј личне карте,JMБГ: _____________________________________________ 
 
Ппднпсим захтев  да ми се  у складу са  Пдлукпм п услпвима и начину ппстављаоа привремених пбјеката на јавним 
ппвршинама у Бепграду („Службени лист града Бепграда“, бр. 31/02 ... 24/10) и чланпм 39. 40. 41. 42. и 43. Пдлуке п 
ппстављаоу баште угпститељскпг пбјеката на теритприји града Бепграда („Сл. лист града Бепграда“, брпј 11/2014) 
ппнпвп пдпбри ппстављаое истпветне баште угпститељскпг пбјекта, у Бепграду у Ул. 
_______________________________, на к.п. ___________, КП _____________. 
 
Назив и адреса правног лица или предузетника који подноси захтев ________________________________ 
Назив и адреса угпститељскпг пбјекта _________________________________________________________ 
Време кпришћеоа баште пд _________________ дп _______________________ 
Тип или типпви баште ________________________________________________ 
                                                                                                   

       Ппднпсилац захтева 
 
         __________________________ 
       Печат и потпис овлашћеног лица у привредном субјекту 
         
Напомена: Башта птвпренпг и башта затвпренпг  типа мпже се ппставити и кпристити прекп целе гпдине. 
                      Баште се мпгу ппстављати на ппвршинама јавне намене кпје су кап такве утврђене планским 
дпкументпм.             

 пппПБА 
2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 
1. Дпказ п уплати ппштинске административне таксе за захтев у изнпсу пд 290,00 динара на рачун бр.840-742251843-
73, ппзив на брпј 97 50-016 и дпказ п уплати трпшкпва за прибављаое пптврдe o сагласнпсти у изнпсу пд 2.420,00 
динара – градска административна такса, брпј рачуна 840-742241843-03, ппзив на брпј 97 27-501-08, 
2.прпдужетак свих претхпднп издатих сагласнпсти (Секретаријата за сапбраћај, Завпда за заштиту сппменика града 
Бепграда, ЈКП „ЗеленилаБепград“, итд.) Изјава ппднпсипца захтева да прихвата да плати трпшкпве прибављаоа 
Пптвда п даљпј важнпсти сагласнпсти. 
3.Сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде или ппслпвнпг прпстпра испред кпјег се башта 
ппставља у случају када се башта ппставља такп да се делпм свпг вплумена налази изван нивпа угпститељскпг 
пбјекта.  
Приликпм преузимаоа решеоа, уплаћује се ппштинска административна такса за издаваое решеоа  
На пснпву тарифнпг бр. 11. тачка 10. Пдлуке п ппштинским административним таксама («Сл. лист града Бепграда», 
бр. 53/2008 , 45/2010 , 65/13 и 50/14), у изнпсу пд 8.500,00 динара, на жирп - рачун : 840-742251843-73, ппзив на бр. 
: 50-016 и тарифнпг бр. 9, тачке 1. Пдлуке п Републичким административним таксама („Сл.гласни РС“ бр. 
43/03...57/14), такса за издаваое решеоа у изнпсу пд 490,00, динара, жирп-рачун бр. : 840-742221843-57, ппзив на 
бр. : 50-016.   


