РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНA ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СЕЧУ/ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА
ВАН ШУМЕ

На основу члана 76. Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће
паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 11/17-пречишћен
текст) захтевам да ми издате одобрење за сечу/орезивање дрвећа (подвући) на локацији
__________________________________________________ КП бр._____________КО_________________,
чији је власник/корисник ___________________________________________________________.
Подаци о подносиоцу захтева:
за физичко лице
име и презиме
ЈМБГ
за правно лице/предузетника
пословно име
седиште
МБ
ПИБ
Уз захтев достављам:
РБ

Документа

Форма документа

1.

Писано образложење захтева

Оригинал/оверена копија

2.

Сагласност свих власника/корисника парцеле

Оригинал/оверена копија

3.

Решење о одобрењу за изградњу

Оригинал/оверена копија

4.

Доказ о уплати општинске/републичке административне таксе

Оригинал/оверена копија

 Таксе:
Општинска административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73, корисник Буџет
општине Врњачка Бања, модел 97, позив на број 44-115, сврха дознаке ''Општинска административна
такса – издавање одобрења за сечу/орезивање стабала'', у износу од 316,00 динара.
Републичка административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742221843-57, корисник Буџет
Републике Србије, модел 97, позив на број 58-115-605, сврха дознаке ''Републичка административна
такса'', у износу од 520,00 динара.
Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним.
означите знаком Х у пољима испод

РБ

*Прибавља орган

Документ

Достављам сам

по службеној
дужности

1.

Уверење о власништву Катастара непокретности

2.

Мишљење Комисије за сечу стабала стабала ван шуме

3.

Сагласност надлежног инспекцијског органа

4.

Сагласност надлежног органа за заштиту животне средине

*Својим потписом на овом захтеву потврђујем да сам сагласан/на да надлежни орган, у случају
потребе, прибави по службеној дужности податке из службених евиденција потребне за вођење поступка
за које нисам доставио/ла документа уз овај захтев.

У Врњачкој Бањи, ____.____.________. године
Адреса
___________________________________________
Број личне карте и орган издавања
___________________________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

