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

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.34, Одлуке о постављању баште угоститељског објеката на
територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14, 34/14) изда одобрење за
постављање баште
- Име и презиме, адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
контакт телефон: ___________________________
- Назив и адреса угоститељског објекта:
_________________________________________________________________________________________.
- Опис локације (испред, бочно у залеђу угоститељског објекта, у нивоу угоститељског објекта, у дужине
угоститељског објекта или изван нивоа угоститељског објекта).
- Време коришћења баште од __________ до __________. године.
- Тип баште (отворена или затворена) ______________________________________________________.
- Попис прилога (столови, столице):
_________________________________________________________________________________________.
2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ
1. Решење о регистрацији за обављање угоститењске делатности (извод из АПР-а, МБ и ПИБ).
2. Доказ о основу коришћења угоститељског објекта (доказ о власништву, уговор о закупу).
3. Техничка документација у шест примерака:

а) Графички и фотографски приказ површине на коју ће башта бити постављена, димензије – волумен баште
и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног
превоза, стуб јавне расвете и контактне мреже, шахт, степеник, дрворед и сл.); опрему јавне површине
(клупа, жардињера, ђубријера и сл.); привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск,
телефонска говорница, рекламни објекат, споменик, скулптура, чесма и фонтана, зграда са улазом и
елементима фасаде изнад јавне површине, колски улаз и сл.), израђен од лица које поседује лиценцу
одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Графички приказ положаја баште састоји
се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у размери 1:100.
б) Пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре – одговорног пројектанта и
садржи:
- графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који
је чине у размери 1:50 – 1:100;
- приказ елемената баште (цртеж, фотографија, проспект); – технички опис елемената баште и начина
монтаже;
- пројекат прикључка на електроводове у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету
баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта и
- пројекат ТНГ инсталације, када је то условљено обезбеђивањем заштите од пожара.
4. 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,
- Градске административне таксе:
Секретаријату за саобраћај Градске управе града Београда, када се башта поставља на јавној саобраћајној
површини,
на уплатни рачун 840-742241843-03 позив на број 97 а у наставку 27-501-08,
у износу од 3688,00 динара.
5. Изјава подносиоца захтева да овлашћује надлежну организациону јединицу да прибави потребне
сагласности на техничку документацију у његово име и за његов рачун са доказима о плаћеним
трошковима за њихово прибављање,
- Трошкови издавања сагласности ЈКП Зеленила Београда – Мали Калемегдан 8
- Трошкови издавања сагласности Завода за заштиту споменика културе града Београда –

Калемегдан 14.

6. Уз захтев се по потреби прилаже:
- Сагласност субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља.
- Сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред које се башта поставља.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________________________

(печат угоститељског објекта и потпис овлашћеног лица)

