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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 БАШТЕ УГПСТИТЕЉСКПГ ПБЈЕКТА 
-НОВА БАШТА- 

ПОППДАЦИ О 1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

 
Име и презиме: ______________________________________ 
Улица и брпј: __________________________________________ 
Кпнтакт телефпн: _______________________________________ 
Брпј личне карте,ЈМБГ: __________________________________ 
 
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 члана 36. Пдлуке п  
ппстављаоу баштe угпститељскпг пбјеката на теритприји града Бепграда  („Службени лист града Бепграда“, 
брпј 11/2014) пдпбри ппстављаое баште угпститељскпг пбјекта - нпва башта, у Бепграду у Ул. 
___________________________________, на к.п. ___________, КП _____________. 
 
Назив и адреса правног лица или предузетника који подноси захтев ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Назив и адреса угпститељскпг пбјекта _____________________________________________________ 
Временски перипд  кпришћеоа баште пд _________________ дп ______________ 
Тип или типпви баште ________________________________________ 
 
 
              Ппднпсилац захтева 
 
  
        ___________________________ 
                                                                                         Печат и потпис овлашћеног лица у привредном субјекту 
 
Напомена: Ппд нпвпм баштпм ппдразумева се башта кпја се ппставља први пут кап и башта кпд кпје је дпшлп 
дп прпмена кпје захтевају измену техничке дпкументације  
Баште се мпгу ппстављати на ппвршинама јавне намене кпје су кап такве утврђене планским дпкументпм. 

 ПБАВЕЗНИ ПРИЛПЗИппп 
2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 
 
1. фптпкппија решеоа п регистрацији за пбављаое угпститељске делатнпсти у 6 примерака 
2. фптпкппија дпказа п правнпм пснпву кпришћеоа ппслпвнпг пбјекта у 6 примерака (угпвпр п закупу  
    и другп) 
3. Дпказ п власништву ппслпвнпг прпстпра у 6 примерака 



4. фптпкппија акта ппреске управе за ппрескп - идентификаципни брпј – ПИБ 
 
5. техничка дпкументација у 6 примерака, кпју чине:  
- Графички и фптпграфски приказ ппвршине кпју башта заузима, оене димензије – вплумен и пплпжај у 
пднпсу на: елементе јавне ппвршине (кплпвпз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавнпг градскпг превпза, 
електрпстуб, шахт, степеник, дрвпред и сл.); ппрему јавне ппвршине (клупа, жардиоера, ђубријера); 
привремене и сталне пбјекте у неппсреднпј близини (кипск, телефпнска гпвпрница, рекламни пбјекат, зграда, 
улаз у зграду, кплски улаз, елементи фасаде над јавнпм ппвршинпм), кпји је израђен пд стране лица кпје 
ппседује лиценцу пдгпвпрнпг прпјектанта сапбраћаја и сапбраћајне сигнализације. Графички приказ пплпжаја 
баште састпји се пд ширег приказа у размери 1:500 и детаљнпг приказа у размери 1:100; 
- Прпјекат баште израђен пд лица кпје ппседује лиценцу дипл. инж. архитектуре – пдгпвпрнпг прпјектанта и 
садржи: 

 графички приказ баште (три прпјекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената 
кпји је чине у размери 1:50 – 1:100; 

 приказ елемената баште (цртеж фптпграфија и прпспект); 

 технички ппис елемената баште и начин мпнтаже; 

 прпјекат прикључка на електрпвпдпве у случају загреваоа електричнпм енергијпм и када 
       се за расвету баште не кпристи прикључак на електрпинсталацију угпститељскпг пбјекта; 

 прпјекат ТНГ (течнпг нафтнпг гаса) инсталације, када је тп услпвљенп пбезбеђиваоем 
заштите пд ппжара. 
 

6. дпказ п уплати ппштинске административне таксе за захтев у изнпсу пд 290,00 динара на рачун брпј 840-
742251843-73, ппзив на брпј 97 50-016 
 
- пптврда п плаћенпј градскпј административнпј такси у изнпсу пд 3.688,00 динара за сагласнпст за за заузеће 
јавне ппвршине, рачун брпј 840-742241843-03, ппзив на брпј 97 27-501-08 
 
7. изјава ппднпсипца захтева да пвлашћује надлежну прганизаципну јединицу да прибави пптребне 
сагласнпсти на техничку дпкументацију у оегпвп име и за оегпв рачун са дпказима п плаћеним трпшкпвима 
за оихпвп прибављаое.(пптписана и пверена печатпм привреднпг субјекта)  
 
 
У зависнпсти пд захтева, ппред наведене дпкуметације, ппднпси се и следећа дпкументација: 
· писмена сагласнпст Скупштине зграде, пднпснп власника станпва и ппслпвнпг прпстпра зграде акп се сенилп 

причвршћује на пбјекат; 
· писмена сагласнпст субјекта кпји управља ппвршинпм на кпју се башта ппставља; 
· писмена сагласнпст власника, пднпснп кприсника прпстпра дела зграде испред кпјег се башта ппставља  када  
се делпм свпг вплумена налази изван 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.   

 
 
 
 
 


