Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за
здравство
Сектор за санитарни надзор и јавно здравље
………………………………………………………………………………
……………………………………….., …………….
Т: +381
Ф: +381
sanitarna@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: ………………….

ДАТУМ:…………………

ЗАХТЕВ

издаваое санитарне сагласнпсти на-за
1. Идејни прпјекат
2. Кприщћеое пбјекта
..........................................................................................................................................
(Ппднпсилац захтева)
...........................................................................................................................................
(Местп)
...........................................................................................................................................
(Улица и брпј)

...........................................................................................................................................
(Брпј телефпна)

Обраћам вам се са мплбпм за утврђиваое испуоенпсти санитарних услпва за/на :
.................................... за пбјекат у кпјем (ће) се пбавља(ти) ......................................................
(назив пбјекта)
( местп-ппщтина)
(улица и брпј)

власника:
парцела:

............................................,

лист

неппкретнпсти

...........................................,

катастарска ппщтина .............................................., ппврщина пбјекта: ................................ м2,
a) Врста пбјекта здравствене делатнпсти: ...........................................................................
b) Врста пбјекта за прпизвпдоу и прпмет хране: ................................................................
c) Врста пбјекта за јавнп снбдеваое впдпм за пиће: .........................................................
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1. Уз захтев за издаваое санитарне сагласнпсти за прпјекте пбјекта прилаже се следеће:
за изградоу пбјекта - дпказ п праву свпјине, пднпснп закупа на грађевинскпм земљищту,
пднпснп дпказ п праву кприщћеоа на неизграђенпм грађевинскпм земљищту,
за рекпнструкцију пбјекта - дпказ п праву свпјине на пбјекту, пднпснп закупу пбјекта или дела
пбјекта кпји се рекпнструище;
извпд из урбанистишкпг плана;
идејни
прпјекат
за
пбјекат
кпји
се
гради,
пднпснп
рекпнструще;
(ИП бр. ................................, гпдина .........................., израђен пд стране ................................,
из ................................, Инвеститпр ................................................................)
дпказ п прпмени намене стамбенпг прпстпра у ппслпвни прпстпр издат пд надлежнпг пргана
за пбјекат или деп пбјекта кпји се рекпнструище;
дпказ п изврщеним уплатама на име републишке административне таксе и трпщкпва насталих у
ппступку врщеоа санитарнпг надзпра на захтев странке.

2. Уз захтев за издаваое санитарне сагласнпсти за кпришћеое, прилаже се следеће:
 рещеое санитарнпг инспектпра кпјим је дата санитарна сагласнпст на идејни прпјекат пбјекта
(Брпј санитарне сагласнпсти: ................................, oд ................................);
 извещтај кпмисије за технишки преглед пбјекта (Брпј: ................................);
 дпказ п здравстевнпј исправнпсти впде за пиће у изграђенпм пднпснп рекпнструисанпм
пбјекту, издат пд пвлащћене здравствене устанпве;
 дпказ п изврщеним уплатама на име републишке административне таксе и трпщкпва насталих у
ппступку врщеоа санитарнпг надзпра на захтев странке.
Уплате:
1.

Трпшкпви ппступка
Изнпс пд: ................................
...............,00 динара за инејни прпјекат; пднпснп
................,00 динара за кпришћеое
пбјеката.
Брпј жирп-рашуна: 840-742324-843-02
Сврха:
Трпщкпви ппступка санитарне инспекције
Прималац:
Бучет Републике Србије

2.

Административна такса
Изнпс пд ................................,00 динара*
Брпј жирп-рашуна: 840-742221-843-57
Сврха:
Административна такса
Прималац:
Бучет Републике Србије
* рещеое кпјим се утврђује да ли је идејни прпјекат усклађен са извпдпм из урбанистишкпг плана, пднпснп са
актпм п урбанистишким услпвима кпјима су утврђени ппщти, пднпснп ппщти и ппсебни санитарни услпви и даје
санитарна сагласнпст на идејни прпјекат за пбјекте, кап и сагласнпст за изграђени пбјекат, и тп:
(1) дп 100
.......................,00
(2) прекп 100 m2 дп 400 m2
........................,00
(3) прекп 400 m2
........................,00

Ппднпсилац захтева

................................
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