
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
ЗАХТЕВ  

за излазак саобраћајне инспекције – паркирање на зеленим површинама 
 

Молим надлежну инспекцију Општинске управе општине Врњачка Бања да изађе на лице места у  
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УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:  
¾ Доказ о уплати администратативних такси  

Републичка административна такса у износу од 830,oo динара  
• Сврха уплате: Републичка административна такса  
• Прималац:Буџет републике Србије  
• Уплатни рачун бр: 840-742221843-57  
• Модел: 97., са позивом на број 58-115-605  

Општинска накнада за излазак на терен службеног лица у износу од 460,oo динара по линији  
• Сврха уплате: Општинска накнада  
• Прималац: Буџет општине Врњачка Бања  
• Уплатни рачун бр:  840-742251843-73  
• Модел: 97., са позивом на број 58-115-605  

ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ: 
 
 Име и презиме   
 Назив правног лица   

 ЈМБГ/MБ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
    

 Улица и број / Место   
    

 Контакт телефон   
    

Дана: ___.___.201__.године ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

У Врњачкој Бањи ____________________________ 



НАЗИВ УСЛУГЕ 
 
Поступање по захтеву странке и доношење решења надлежне инспекције Општинске управе 
општине Врњачка Бања 
 
 
ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 

Општинска управа општине Врњачка Бања - Саобраћајна инспекција – паркирање на зеленим 
површинама 
 
ОПИС УСЛУГЕ 
 
На основу поднетог захтева физичког или правног лица надлежна инспекција Општинске управе 
општине Врњачка Бања утврђује чињенично стање на терену и на основу сачињеног записника 
предузима даље активности на решавању поднетог захтева. 
 
 
ГДЕ И КАКО 
 
Странка – физичко или правно лице на писарници Општинске управе општине Врњачка Бања 
(канцеларија бр.1) подноси захтев за излазак инспекције на терен. Уз захтев странка је дужна 
приложити доказ о уплати административних такси, чији је износ назначен у обрасцу захтева као и 
другу документацију којом се доказује учињени прекршај. 
 
 
ПРАВНА ПОДЛОГА 
 
Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015);  
Законска и подзаконска акта која утврђују надлежност инспектора Општинске управе општине 
Врњачка Бања 
 
 
ОРГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ 
 
Захтев за излазак саобраћајне инспекције – паркирање на зеленим површинама 


