- 344-

-Ц-

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ-ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ»ПОЛИГОНА ЗА
ОБУКУ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ» (за правна лица/предузетнике)

На основу члана 208.Закона о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл.гласник
РС“,бр.41/2009,53/2010,101/2011,32/2013-одлука УС, 55/2014,96/2015-др.закон и 9/2016 одлука
УС), члана 9.Одлуке о саобраћају на територији општине Врњачка Бања(„Сл.лист општине
Врњачка Бања“,бр.7/2017 и 39/2017) и члана 8.тарифни број 9 Одлуке о изменама и допунама
одлуке о локалним комуналним таксама(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.22/12, 20/13, 21/14, 1-15исп., 5/15 , 15/15, 27/16 и 39/2017), подносим захтев ради издавања одобрења за коришћење полигона
на кп.бр.170/3 КО Врњачка Бања, за практичну обуку кандидата за возаче моторних возила ауто
школе________________________________________која обавља делатност обуке кандидата за
возаче, и то возилима регистарских ознака________________________________________________.
Предметна делатност вршиће се у периоду од___.___.201_.год.,до___.___.201_.године.
УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 Решење надлежног органа којим се одобрава рад ауто школе;
 Извод из читача саобраћајних дозвола;
 Доказ о уплати комуналне таксе;
Напомена: Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе- за
заузеће јавне површине „полигона за обуку кандидата за возаче“ утврђује се у месечном износу од
5.000,00 динара, односно 60.000,00 динара годишње.Комунална такса плаћа се у месечном или у
годишњем износу приликом издавања решења којим се одобрава коришћење простора јавне површине.

Сврха уплате: Коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе
 Прималац: Буџет општине Врњачка Бања
 Уплатни рачун бр: 840-741531843-77
 Модел: 97., са позивом на број ______________
 доказ о уплати административних такси;
Републичка административна такса у износу од 830,00 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 издавање акта о испуњавању услова за коришћење полигона у
износу од 540,00 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
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