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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ВОЗИЛА КОЈИМА СЕ ВРШИ ДОСТАВА-СНАБДЕВАЊЕ РОБЕ У
ОБЈЕКТИМА,А КОЈА СЕ МОГУ КРЕТАТИ,ЗАУСТАВЉАТИ И ПАРКИРАТИ МИМО УТВРЂЕНОГ
РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

У складу са чланом 25 Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/2017,39/2017) овим зхтевом обраћамо се надлежном одсеку
Општинске управе општине Врњачка Бања ради издавања одобрења за кретање, заустављање и
паркирање моторних возила мимо прописаног режима саобраћаја, и то возила регистарских
ознака:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Предметно одобрење потребно је за следеће улице у Врњачкој Бањи:________________________
____________________________________________________________________________________
а све у циљу допреме робе (навести врсту робе)_________________________________________
малопродајним објектима који се налазе у наведеним улицама у Врњачкој Бањи.
Допрема предметне робе малопродајним објектима у наведеним улицама вршиће се у
периоду од ___. ____.201__. године, до ___. ___.201__. године, и то у временском термину од
____ до ______ часова.
Предметна делатност вршиће се _____ (број дана) дана у недељи и то следећим данима у
недељи: ________________________________________________________, са ______ (навести број
возила) возила у току одобреног дана, са укупним задржавањем возила до ______ минута по
одобреном дану.
УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
 фотокопије саобраћајних дозвола возила или изводе из читача саобраћајних дозвола возила;
 доказе о уплати административних такси и то:
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 кретање возила по посебним одобрењима у износу од 755,oo динара
 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
У Врњачкој Бањи

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

____________________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
Издавање Решења за кретање, заустављање и паркирање возила мимо прописаног режима
саобраћаја у Врњачкој Бањи (кретање возила по посебним одобрењима)
ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
Општинска управа општине Врњачка Бања
Одсек за привреду и друштвене делатности
Орган надлежан за послове саобраћаја
ОПИС УСЛУГЕ
Решење за кретање, заустављање и паркирање возила мимо прописаног режима саобраћаја у
Врњачкој Бањи је акт којим се правним лицима, предузетницима и физичким лицима одобрава
кретање, заустављање и паркирање возила мимо прописаног режима саобраћаја, односно
кретање, заустављање и паркирање возила у улицама у којима је наведено забрањено.
Решење се издаје на захтев странке
ГДЕ И КАКО
Странка на писарници Општинске управе општине Врњачка Бања (канцеларија бр.1) подноси
захтев за издавање одобрења за кретање возила мимо прописаног режима саобраћаја у Врњачкој
Бањи, након чега захтев улази у процес обраде. Уз захтев странка је дужна приложити
фотокопије саобраћајних дозвола возила или изводе из читача саобраћајних дозвола возила, као и
доказ о уплати административних такси, чији је износ назначен у обрасцу захтева.
ПРАВНА ПОДЛОГА
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016 – одлука УС),
Одлукa о саобраћају на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“,
бр. 7/2017,39/2017)
ОРГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ
Zahtev za izdavanje odobrenja za kretanje vozila mimo propisanog režima saobraćaja u Vrnjačkoj
Banji.doc

НАПОМЕНА:
 Време снабдевања малопродајних објеката у термину од 06,00 - 09,00 и 16,00 – 18,00
часова
Члан 25 став 2 Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 7/2017) утврђује да се возилима којима се врши достава-снабдевање
робе у објектима може издати посебно одобрење за пролаз и паркирање у улицама мимо
прописаног режима саобраћаја, с тим што доставу робе иста могу вршити само у временском
периоду од 06,00 до 09,00 часова и 16,00 до 18,00 часова. Одобрењем се утврђује износ локалне
колмуналне таксе која је прописана за пролаз и паркирање возила у улицама мимо прописаног
режима саобраћаја.
Тарифни број 6 став 2 Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр. 22/12, 20/13, 21/14, 15/15 и 27/16) утврђује да се за пролаз, заустављање и паркирање
возила у улицама у којима је забрањено заустављања, паркирање и пролаз возила, ради доставе
робе, а према одобрењу надлежног органа за послове саобраћаја, плаћа комунална такса по сату
(сваком започетом сату) коришћења простора и то:
- за путничке аутомобиле и комбиј возила 70,00 динара
- за теретна моторна возила 250,00 динара.
 Време снабдевања малопродајних објеката ван терминa утврђеним чланом 25 став 2
Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр. 7/2017)
Члан 25 став 3 Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 7/2017) утврђује да се возилима којима се врши достава-снабдевање
робе у објектима може издати посебно одобрење за пролаз и паркирање у улицама изузетно од
става 2. у оправданим случајевима, али по прибављеној сагласности од стране Извршног органа
општине.
Тарифни број 6 став 3 Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 22/12, 20/13, 21/14, 15/15 и 27/16) утврђује да се за пролаз, заустављање и
паркирање возила у улицама у којима је забрањено заустављања, паркирање и пролаз истих, ван
термина за снабдевање објаката предвиђених Одлуком о саобраћају на територији општине
Врњачка Бања, ради доставе робе, а по претодно прибављеној сагласности Извршног органа
плаћа комунална такса по сату (сваком започетом сату) коришћења простора и то:
- за путничке аутомобиле и комби возила 139,00 динара
- за теретна моторна возила 587,00 динара.

