РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
Датум:________________

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАНКОМАТА
За правна лица:
1. Фирма-пословно име

1.

2. Порески идентификациони број (ПИБ)

2.

3. Матични број

3.

4. Потпис овлашћеног лица

4.

5. Печат правног лица

5.

6. Седиште правног лица

6.

Контакт телефон
E-mail адреса
Уз захтев се обавезно подноси:
- 1. решење о упису у регистар делатности, са матичним бројем и ПИБ-ом,( у оригиналу не
старији од шест месеци)
- 2.Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим
доказује да нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева;
- 3. саобраћајно -техничке услове које издаје ЈП „Дирекција“ ;
- 4. скица банкомата са израженим димензијама у опису
- 5. оверену изјаву да ће исти уклонити по истеку времена одређеног у одобрењу за
постављање банкомата на делу површине јавне намене;
- 6. оверену изјаву да ће уредити површину јавне намене и довести је у првобитно стање, у року
од 8 дана од дана истека рока назначеног у Одлуци о коришћењу,
- 7. Одлуку о коришћењу ЈП ''Дирекција'' у два примерка
- 8. Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 876,00 динара (рачун број 840742221843-03 број модела 97, позив на број: 02-226, сврха плаћања: градска административна
такса, прималац: буџет град Панчево).

Подносилац захтева
_______________________________
име и презиме,
потпис овлашћеног лица и печат

1 od 2

ИЗЈАВА

Ја, _______________________________________________________________________________ , овлашћено
(име, презиме, место становања овлашћеног лица)
лице у __________________________________________________________________________________________ ,
(назив и адреса правног лица)
овим путем изјављујем да ћу по истеку времена одређеног у одобрењу за коришћење дела површине
јавне намене уклонити банкомат који се налази у _____________________________ у улици
______________________________________________, __________________________________________________
(место)
(адреса)
и о свом трошку вратити у првобитно стање део јавне површине добијене на основу Одлуке о
коришћењу ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Панчева'' Панчево.

Подносилац захтева
__________________________
име и презиме, потпис
овлашћеног лица и печат

2 od 2

