
 

 

        ШИФРА:IV-34 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНA 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

На основу члана 6. Одлуке о раскопавању површина јавне намене (''Службени лист 

Града Новог Сада'', бр. 12/11, 56/12,13/14, 69/14 и 74/16) захтевам да ми издате одобрење за 

раскопавање површина јавне намене у КО _________________________, парцела 

__________________________, као и адреса где се врши раскоп_________________________. 

Раскопавање површине јавне намене је у сврху ______________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Раскопавање површине јавне намене ће се обавити у времену од_____________________ 

до_______________________. 

ВРСТА РАСКОПА: 

А) Велики раскоп 

В) Раскоп због ванредне ситуације и квара на инфраструктурном систему 

(Заокружити врсту раскопа) 

____________ ____________________(име и презиме овлашћеног лица подносиоца захтева 

подносиоца захтева), ПИБ  ______________________ 

 
За велики раскоп уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1.  Главни пројекат инсталација или прикључака  Фотокопија 

2. Саобраћајни пројекат(прилаже се ако приликом раскопавања 

долази до промене режима саобраћаја) 
Оригинал/оверена копија 

3. Доказ о регулисању обавезе за довођење раскопаних 

површина јавне намене у првобитно или технички 

исправно стање  

Оригинал/оверена копија 

4. Грађевинска дозвола фотокопија 

5. Изјава инвеститора о врсти радова и року у којем ће 

радови бити изведени 
Оригинал/оверена копија 

6. Доказ о уплати градске административне таксе Оригинал 

 



Када се раскоп врши због ванредне ситуације или квара на инфраструктурном систему 

Уз захтев достављам 

РБ Документа Форма документа 

1.  Скицу трасе раскопавања Фотокопија 

2. Саобраћајни пројекат(прилаже се ако приликом раскопавања 

долази до промене режима саобраћаја) 
Оригинал/оверена копија 

3. Доказ о регулисању обавезе за довођење раскопаних 

површина јавне намене у првобитно или технички 

исправно стање  

Оригинал/оверена копија 

4. Записник или решење Градске управе за инспекцијске 

послове 
фотокопија 

5. Доказ о уплати градске административне таксе Оригинал 

 

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. 

 

Напомене: 

Градска управа за саобраћај и путеве  је дужна да  поступи по захтеву у року од осам дана од 

дана пријема захтева и реши предмет  у  року од 30  данa  од дана достављања уредне 

документације. 

Таксе/накнаде: 

 

Градска административна такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03 корисник 

Буџет Града Новог Сада, позив на број 97  20-511, сврха дознаке ''Градска административна 

такса'', у износу од 990,00 динара. 

 

Место и датум __________________ 
Адреса/седиште 
______________________________ 
Број личне карте 
______________________________ 
Контакт телефон 
_______________________________ 
Потпис(и печат за правно лице) 
_______________________________ 

 
 


