ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
______________________________________
(име и презиме)
из ____________________________________
ул. ___________________________ бр. _____
телефон: ______________________
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
КОВИН ул. ЈНА бр. 5

З А Х Т Е В ЗА ИЗДАВАЊЕ
ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ БАШТЕ / ОБНАВЉАЊЕ ОДОБРЕЊА

Молим да ми издате одобрење за постављање летње баште / обнављање одобрења
испред ______________________ који се налази у ________________ улица
________________________________ број _______.
УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1. Оверену изјаву да ће по истеку времена привременог коришћења уклонити
башту са јавне површине и да ће исту вратити у првобитно стање;
2. Сопствену бланко меницу ''без протеста'' наплативу на први позив и менично
овлашћење;
3. Потписану изјаву – образац 1;
4. Републичка административна такса у износу од 330,00 динара, на жиро рачун
број 840-742221843-57 Прималац: Република Србија. Позив на број: 97 29217;
5. Општинска административна такса за решење 835,50 динара, на жиро рачун
број 840-742251-843-73 Прималац: Општинска управа Ковин. Позив на број:
97 29-217;
6. Трошкови издавања решења: 6.670,70 дин, на жиро рачун 840-742351843-94
Прималац: Општинска управа Ковин. Позив на бр.: 97 29-217;
Ако се први пут подноси захтев за постављење летње баште, тада се подносе још и
следећи документи:
7. Решење о упису у регистар АПР-а;
8. Записник санитарне
угоститељског објекта;

инспекцијео

извршеном

редовном

надзору

9. Оверене сагласности корисника простора испред којих се башта поставља
(када се башта не поставља у фронту угоститељског локала);
10. Урбанистичко-технички услови;
11. Идејни пројекат за летњу башту, ако се планира постављање електричне
инсталација, инсталације водовода и канализације или машинске инсталације;
12. Решење о техничком пријему баште у случају да се изведени радови на
постављању електричне инсталација, инсталације водовода и канализације
или машинске инсталације;
13. Инвеститор је сагласан да ће платити таксу, односно накаду коју орган
надлежан за послове државног премера и катастра наплаћује за извод из листа
непокретности;
(самим чином подношења овог захтева сте се сагласили са овим трошком).
НАПОМЕНА: Сву потребну документацију неопходну за издавање одобрења овај орган
ће по службеној дужности прибавити у име подносиоца захтева.

У Ковину, дана ____________ године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
__________________________

