ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И СТАМБЕНИХ
ПОСЛОВА ОДСЕК СТАМБЕНИХ И КОМУНАЛНИХ
ПОСЛОВА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА ИСТОВЕТНЕ БАШТЕ
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
-ПОНОВО ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА-

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:
Улица и број:
Контакт телефон:
Број личне карте, ЈМБГ:

Подносим захтев да ми се у складу са чл.39, Одлуке о постављању баште угоститељског објеката на
територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14) изда одобрење за поновно
постављање истоветне баште.
- Име и презиме, адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
контакт телефон: ___________________________
- Назив и адреса угоститељског објекта:
_________________________________________________________________________________________.
- Време коришћења баште од __________ до __________. године.
- Тип баште (отворена или затворена) ______________________________________________________.

2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
Доказ о уплати административне таксе:
Општинске административне таксе,
Градској општини Палилула на уплатни рачун:
840-742251843-73 позив на број 97 а у наставку 53-015,
за подношење захтева у износу од 290,00 динара,
за издавање одобрења 8.500,00,

Доказ о плаћеним трошковима за прибављање потврда о даљој важности сагласности:
Градске административне таксе (по потреби):
Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда,
у износу од 2420,00 динара,
на уплатни рачун 840-742241843-03 позив на број 97 а у наставку 27-501-08
Заводу за заштиту споменика културе града Београда (по потреби):
Доказ о уплати у износу од ______ динара
на уплатни рачун 840-586668-92 према рачуну у прилогу.
Износ прибављања потврде о даљој важности сагласности ЈКП Зеленилу Београд, Мали Калемегдан 8
тел. 2622-344 уплаћује се лично и доказ о уплати доставља Одсеку
Поновно прибављање претходне сагласности – власника односно корисника простора дела зграде испред
којег се башта поставља
По пријему захтева за поновно постављање истоветне баште надлежна организациона јединица
одлучује применом одредаба члана 38. и члана 42. Одлуке о постављању баште угоститељског објеката на
територији града Београда.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________________________

(печат угоститељског објекта и потпис овлашћеног лица)

