
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   

Одељење за грађевинско-урбанистичке и стамбено-комуналне послове 

Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39 

 

                                                 ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА  

                ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  БАШТЕ  УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА -НОВА БАШТА-   

 

На основу 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, 

17/2020, 50/2020 и 89/2020) захтевам да ми дозволите постављање баште угоститељског објекта на локацији 

(улица и број) _________________________________________________, на кат. парцели бр. _______ К.О. 

______________. 

Време коришћења баште (у текућој години) од  _______________  до ______________. 

Тип баште (заокружити или потцртати):  отворена или затворена   

Напомена : Под новом баштом подразумева се башта која се поставља први пут и башта код које је дошло 

до промена које захтевају измену техничке документације.    

Подносилац захтева -  правно лице/предузетник __________________________________(пословно име), 

 седиште правног лице/предузетника ____________________________________, МБ __________________, 

ПИБ  _________________, назив и адреса угоститељског објекта ____________________________________.  

  

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ:  

1.  Техничка документација у шест (6) примерака (за потребе прибављања сагласности, вођење базе 

података и инспекцијског надзора); 

2. Доказ о правном основу коришћења пословног објекта (доказ о власништву на објекту, уговор о 

закупу)  

3. Решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности правног лица/предузетника; 

4. Потврда Министарства финансија о извршеној регистрацији (ПИБ број);      

5. Подаци из евиденције Републичког геодетског завода (Копија плана);    

6. У зависности од захтева – прилаже се  и писмена сагласност:  

- ЈП за развој градске општине Гроцка уколико се површина на којој се поставља башта налази у програму 

одржавања овог предузећа;  

- Скупштине зграде, односно власника станова и пословног простора ако се сенило причвршћује на објекат; 



 - Субјекта који управља површином на коју се башта поставља;  

- Корисника суседног пословног простора испред кога се башта поставља;  

- Власника односно корисника површине на коју се башта поставља;  

7. Изјава подносиоца захтева којом овлашћује надлежну организациону јединицу  Општине да прибави 

потребне сагласности на техничку документацију у његово име и за његов рачун, са доказом о плаћеним 

трошковима за њихово прибављање;  

8. Доказ о плаћеној административној такси.   

Општинска административна такса за поднети захтев у износу од 330,00 динара (број рачуна 840-

742251843-73,   модел 97, позив на број 62-012, прималац Буџет градске општине Гроцка); 

Општинска административна такса за израду решења у износу од 10.956,00 динара (број рачуна 840-

742251843-73, модел 97, позив на број 62-012, прималац Буџет градске општине Гроцка).  

 

Градска административна такса за сагласност за заузеће јавне површине у износу од 4.322,00 динара на 

рачун број 840-742241843-03, модел 97, позив на број 27-501-08, прималац: буџет града Београда. 

 

 

Адреса/седиште ______________________________                        

Број личне карте ______________________________                                Потпис (и печат за правно лице)                                                                    

Контакт телефон ______________________________                               _______________________________ 

 


