ШИФРА:IV-34

ЗАХТЕВ
ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА
На основу члана 10. Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/01, 22/02, 11/03, 13/03 – испр. и 47/06 –др.
одлука) подносим захтев за одобрење за коришћење обале и воденог простора на унутрашњим
водама.
Уз захтев достављам :
РБ Документа
1
2.
3.
4.
5.

3.

Урбанистичко техничке услове ( не старије од годину
дана издате од ЈП ''Урбанизам''
Наутичка сагласност издата од Лучке капетаније
Нови Сад
Решење о водопривредној сагласности, издато од
Градске управе за привреду
Важећа пловидбена дозвола пловног објекта, издата
од Лучке капетаније Нови Сад
Сагласност Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада за пловне објекте који се
постављају на делу десне обале Дунава код
Петроварадинске тврђаве
Доказ о плаћеној градској административној такси

Форма документа

Фотокопија
фотокопија
Фотокопија
Фотокопија
Фотокопија
Оригинал

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Напомене:
Градска управа за саобраћај и путеве је дужна да поступи по захтеву у року од осам дана од дана
пријема захтева и реши предмет у року од 30 данa од дана достављања уредне документације.
Таксе/накнаде:
Градска административна такса у износу од 630,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840742241843-03 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97 20-511, сврха дознаке „градска
административна такса“, и трошкови поступка у износу од 300,00 динара који се уплаћују на текући
рачун 840-742341843-24 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97 20-511, сврха дознаке
''трошкови поступка''.

1. име и презиме физичког лица
пословно име правног лица / предузетника
подносиоца захтева
__________________________________________
2. МБ и ПИБ (за правно лице/ предузетника)
__________________________________________
3. адреса/седиште
__________________________________________
4. контакт телефон/емаил
__________________________________________
5. врста и назив пловног објекта
__________________________________________
6. Локација заузећа - стационажа изражена у км
__________________________________________
7. временски период заузећа,
__________________________________________
(максимално 12 месеци)

потпис (и печат за правно лице/предузетника)
__________________________________________
У________________________,
__________________ године

