
   
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молимо Вас да образац попуните читко штампаним словима. 

Подаци о подносиоцу захтева: 

Име и презиме / назив фирме - 
правног лица 

 

Улица и број  

Контакт телефон  

e-mail  

  

 Молимo  Вас  да  ми  на  основу  члана 4. Одлуке о постављању балон-хала 
спортске намене на територији града Београда(„Сл.лист града Београда“ бр. 
10/11,51/11 и 10/14), члана 146.Закона о планирању и изградњи(“Сл. гласник РС” бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12,42/13,50/13,54/13, 98/13, 132/14 и 145/14)  и Закона о 
општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'' бр. 33/97; 31/01, „Сл. гласник РС бр. 
30/10 и 18/16), издате  решење о постављању балон-хале спортске намене и то за 
(заокружити на коју врсту балон хале се односи захтев):    

1. Балон халу, 

2. Пресостатички прекривач  

у улици ______________________________________________ бр. ________ на  
кат. парцели  бр. ___________________________  К.О. ________________________ 
 
Уз захтев потребно је поднети: 
1) За постављање балон-сале: 

 Доказ о праву  својине, односно праву коришћења  или праву закупа на 
грађевинском земљишту (власнички лист,односно лист непокретности, 
копија плана парцеле (Служба за катастар непокретности, Улица Јурија 
Гагарина 81, Нови Београд), уговор о закупу, решење надлежног органа о 
утврђивању права коришћења земљишта)    

 Доказ да је закопудовац сагласан са постављањем балон хале на 
закупљеном земљишту 

ГРАД БЕОГРАД -  ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

Одељење за грађевинске, комуналне и 
послове инвестиција 

Одсек за грађевинске послове 
и обједињену процедуру 

Земун, Магистратски трг бр. 1 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА 
 О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН ХАЛЕ  

СПОРТСКЕ НАМЕНЕ 

 
 

 
    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информација о локацији 

 Техничка документација у три примерка 

 Доказ о уплати административне таксе и то:  

 Oпштинска административна такса у износу од 330,00 динара и 
административна такса у износу од 11.137,00 динара, у складу са тарифним 
бројем 11. тачка 10 Одлуке о локалним административним таксама (Сл.лист 
града Београда“ бр. 93/2021), број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив 
на број 35-021, прималац Буџет градске општине Земун.  

 Републичка административна такса у износу од 810,00 динара за нови 
грађевински објекат у складу са тарифним бројем 165. Закона о републичким 
административним таксама („Сл.гласник РС“ број 62/2021), број рачуна 840-
742221843-57, модел 97 позив на број 35-021, прималац Буџет Републике 
Србије.   

2)  За постављање пресостатичког покривача 

 Доказ о праву  својине, односно праву коришћења  или  закупу отвореног 
спортског објекта. 

 Доказ да је закопудовац сагласан са постављањем пресостатичког 
прекривача на закупљеном спортском објекту. 

 Информација о локацији. 

 Техничка документација у три примерка. 

 Доказ о уплати административне таксе и то:   

 Oпштинска административна такса у износу од 330,00 динара и 
административна такса у износу од 10.441,00 динара, у складу са тарифним 
бројем 11. тачка 12 Одлуке о локалним административним таксама (Сл.лист 
града Београда“бр. 93/2021), број рачуна 840-742251843-73, модел 97 позив 
на број 35-021, прималац Буџет градске општине Земун.  

 Републичка административна такса у износу од 810,00 динара за нови 
грађевински објекат у складу са тарифним бројем 165. Закона о републичким 
административним таксама („Сл.гласник РС“ број 62/2021), број рачуна 840-
742221843-57, модел 97 позив на број 35-021, прималац Буџет Републике 
Србије. 
 
 
 
                                                      п о т п и с   п о д н о с и о ц а   з а х т е в а 

 
                                                             ________________________________________  
 

 
 



 
 
Извод из листа непокретности и копију плана парцеле надлежни орган ће прибавити 
по службеној дужности у складу са чланом 103. Закона о општем управном 
поступку(«Сл.гласник РС» бр.18/16) од стране Службе за катастар непокретности, 
(Улица Јурија Гагарина 81, Нови Београд). 
 
Подносилац захтева има право да и сам прибави податке о чињеницама о којима се 
води службена евиданција(Извод из листа непокретности и копију плана парцеле) у 
ком смислу је потребно да означи заокруживањем једну од две доле понуђене 
опције и ако се одлучи за самостално прибављање документације својеручно 
потпише доле наведену изјаву: 
 

1. прибављање документације по службеној дужности 
 

2. прибављање документације од стране подносиоца захтева 
 
Изјављујем да ћу у овом поступку сам прибавити и доставити документацију која се 
односи на правни основ(Извод из листа непокретности и копију плана парцеле) која 
је неопходна за издавање Одобрења за постављање балон хале 
 

                                                       
 

п о т п и с   п о д н о с и о ц а   з а х т е в а 
 

                                                             ________________________________________  
 
 
 

 


