
 

  
 

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ/ТРГ 

 
На основу чл. 157. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - Одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон 

9/2016 - Одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18) и  тачке  3. Решења о заштити и утврђивању посебног 

режима саобраћаја у ужем центру Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 

37/09, 41/09 – испр., 30/10,44/17, 48/17 и 22/18) подносим захтев за одобрење за улазак возила у 

пешачку зону/трг. 

 

Захтев за одобрење за улазак возила у пешачку зону подносим из следећих разлога: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(навести ближи опис разлога због чега се тражи одобрење за улазак возила у пешачку зону), за 

возило марке_________, регистарске ознаке_____________________) 

 
Уз захтев достављам ( за станаре): 

РБ Документа Форма документа 

1  Саобраћајна дозвола Фотокопија 

2. Лична карта фотокопија 

3. 
Доказ о плаћеној градској административној такси Оригинал 

4.  Доказ о плаћеним трошковима поступка Оригинал 

 

Уз захтев достављам ( за инвалиде): 

РБ Документа Форма документа 

1  Саобраћајна дозвола Фотокопија 

2. Лична карта фотокопија 

3.  Доказ о степену инвалидитета издатог од стране 

надлежног органа 
Фотокопија 

4. Доказ о плаћеној градској административној такси Оригинал 

5.  Доказ о плаћеним трошковима поступка Оригинал 

 

 



Уз захтев достављам ( за предузетнике и привредна друштва): 

РБ Документа Форма документа 

1. Доказ о упису у Регистар привредног субјекта Фотокопија 

1  Саобраћајна дозвола Фотокопија 

2. Уговор о снабдевању фотокопија 

3.  Доказ о закупу пословног простора или доказ о власништву Фотокопија 

4. Доказ о плаћеној градској административној такси Оригинал 

5. Доказ о плаћеним трошковима поступка 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. 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да податке 

прибави орган 

Достављам сам 

1. Решење о регистрацији правног 

лица/предузетника  

  

 

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 у износу од 790,00 динара се уплаћује на  текући рачун број 840-

742241843-03 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97 11-223, сврха дознаке „градска  

административна такса“, и трошкови поступка у износу од 300,00 динара који се уплаћују на текући 

рачун 840-742341843-24 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97  11-223, сврха дознаке 

''трошкови поступка''. 

 
У________________________________, 

   ________________________________ године 

 

  

 име и презиме/физичког лица/пословно име 

правног лица/предузетника  подносиоца захтева 

  

  МБ и ПИБ (за правно лице/ предузетника) 

 
 

 адреса/седиште 

 контакт телефон 

 

 потпис  

 


