
 

                     УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 
Oдељење за грађевинске, комуналне послове  

и озакоњење објеката 
                                      Одсек за грађевинске послове 

 
                                ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ             

                                                                              БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Молимо Вас да образац попуните читко штампаним словима. 
 
Подаци о лицу које подноси захтев: 

Име и презиме (назив 
привредног друштва или 

предузетника) 

 
 

 

Улица и број  

Контакт телефон  

e-mail  

 
 Молим  Вас  да  ми  на  основу  члана 14. Одлуке о постављању балон-хала спортске 
намене на територији града Београда("Службени лист града Београда", бр. 10/2011, 51/2011 
(погледај и чл. 4), 10/2014 и 19/2017), чланoва 154, 155, 156 и 158. Закона о планирању и 

изградњи("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 (чл. 
88. и 89. нису у пречишћеном тексту), 121/2012 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 42/2013 - 
Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014 (чл. 129-134. нису у 
пречишћеном тексту), 145/2014, 83/2018 (чл. 105-110. нису у пречишћеном 
тексту), 31/2019 (чл. 18-20. нису у пречишћеном тексту), 37/2019 - други закон и 9/2020 (чл. 
50-55. нису у пречишћеном тексту). Види: Решење УС РС - 54/2013. Види: Одлуку УС РС - 
65/2017. Види: тач. 5. Одлуке УС РС - 81/2020.), издате  решење којим се одобрава 
коришћење балон-хале спортске намене и то за: 
      

1. Балон салу, 
2. Пресостатички прекривач  

     (заокружити на коју се врсту балон хале, од горе наведених,  односи захтев) 
 

 На адреси:_______________________________, кат. парцела  бр._____ КО  Нови  Београд  
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Уз захтев прилажем  следећу документацију: 
 
-Правноснажно решење о одобрењу за постављање балон-хале спортске намене-у 
фотокопији.(Само решење прибавља надлежни орган по службеној дужности) 
 
-Извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу 
са предлогом да се може издати одобрење за коришћење, пројекат за извођење или пројекат 
изведеног стања, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, 
као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и сертификат о енергетским 
својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о 
енергетским својствима. 
 
-Доказ о уплати административне таксе: 
1) За коришћење балон-сале: 

-Доказ о уплати административне таксе и то: локална административна такса у износу од 
320,00 динара и у износу од 6.738,00 динара, (број рачуна 840-742221843-57, модел 97 
позив на број 59-013, прималац Буџет Републике Србије   

2) За коришћење пресостатичког покривача 
-Доказ о уплати административне таксе и то: локална административна такса у износу од 
320,00 динара и у износу од 6.064,00 динара, (број рачуна 840-742221843-57, модел 97 
позив на број 59-013, прималац Буџет Републике Србије   
 
 

       
 
 
 
          ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
 
           _____________________ 
                                                                                                                                (потпис) 
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