
 
 

 
                                   

 

 
Подаци о лицу које подноси захтев: 
 

Име и презиме 
(за правно лице-назив правног 
лица, односно предузетника) 

 

Улица и број  

Контакт телефон  

 
Подносим захтев да ми се у складу са члановима. 39., 41. и 43. Одлуке о постављању баште 
угоститељског објекта на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 11/2014, 
25/2014 - испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016, 118/2018, 10/2019, 26/2019, 17/20, 50/20 и 
89/20) изда одобрење за поновно постављање истоветне баште, у улици 
_______________________________ бр. ______ . 
 
На катастарској парцели бр. _________________ , катастарска општина  _________________ 
 
Назив и адреса правног лица или предузетника _____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Назив и адреса угоститељског објекта _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Период коришћења баште од _________________________ до _________________________ 
 
Тип баште:  
    1. отворен 
    2. затворен 
 
Напомена: Под новом баштом подразумева се башта која се поставља први пут као и башта код које 

је дошло до промена које захтевају измену техничке документације. АВЕЗНИ ПРИЛОЗИ 
 
 
 
 

ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 
Управа градске општине Земун 
Одељење за грађевинскe, комуналне и послове инвестиција 
Одсек за инвестиције и комуналне послове  
Магистратски трг бр. 1, Земун 

Захтев за издавање одобрења  за поновно постављање 
истоветне  баште угоститељског објекта 

 

 
 



Уз захтев за поновно постављање истоветне баште доставља се: 
 

1. Доказ да је угоститељски објекат легалан (извод из листа непокретности; 
правноснажна  употребна дозвола; правноснажно решење о озакоњењу;) 

2. решење о одобрењу за постављање баште из претходне године; 
3. доказ о плаћеној административној такси: 

- општинска административна такса за подношење захтева у износу од  320,00 
динара, уплата на текући рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број  
35-021; 

- градска административна такса у износу 2.824,00 динара за сагласност 
Секретаријата за саобраћај - Сектор за регулисање и безбедност саобраћаја 
(када се објекат поставља на јавној саобраћајној површини), (број рачуна 840-
742241843-03, модел 97, позив на број 27-501-08, прималац: буџет града 
Београда), уплаћује се приликом подношења захтева; 

- општинска административна такса за израду решења у износу од износ 10.606,00 
динара, уплата на текући рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број  
35-021, уплаћује се приликом преузимања решења; 

4. доказ о плаћеним трошковима за прибављање потврде о даљем важењу сагласности, 
у случају да је подносилац захтева прихватио да надлежна организациона јединица 
прибави потврде о даљем важењу сагласности; 

5. поновно прибављене: 
- претходне сагласности власника, односно корисника грађевинске парцеле, 

односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта 
поставља, осим када се ради о отвореном стамбеном блоку у коме је земљиште 
за редовну употребу изграђеног објекта парцела под објектом, када се прилаже 
сагласност субјекта коме је слободна површина парцеле дата на управљање, 
односно дугорочног закупца на земљишту у јавној својини за текућу годину; 

- претходне сагласности власника, односно корисника простора дела зграде испред 
којег се башта поставља за текућу годину, оверене код јавног бележника; 

- претходне сагласности власника, односно корисника подземног објекта, код баште 
отвореног типа која се поставља на тло без подне платформе и на површини 
шахта подземног објекта за текућу годину; 

6. претходна техничка документација на основу које је издато одобрење на увид, ради        
потврде о даљем важењу. 

 
 
Напомена: Сагласности организационих јединица Градске управе града Београда  
надлежних за послове саобраћаја и урбанизма, организације којој је површина поверена на 
управљање, коришћење и одржавање, Завода за заштиту споменика културе града 
Београда прибавља Одељење за грађевинскe послове, инвестиције и развојне пројекте 
Управе градске општине Земун или подносилац захтева непосредно, у ком случају је дужан 
приложити их уз захтев. 
  
 
      

 
 

                       подносилац захтева 
 

                        _______________________ 
                                                                                                                       потпис 
                                                                                                         

 


