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

ШИФРА:IV-34

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА
(усмеравање и вођење саобраћаја; управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока;
ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова; одређивање једносмерних
путева и улица; утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај
одређене врсте возила; ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила;
одређивање простора за паркирање и заустављање возила; снабдевање, усмеравање и
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на
раскрсницама; локација аутобуских стајалишта; дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите
животне средине и слично).
На основу члана 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 и
9/2016 - Одлука УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон), подносим захтев за измену решења о
техничкој регулацији саобраћаја.
____________________________________________________________________________________
(име и презиме/физичког лица/пословно име правног лица/предузетника подносиоца захтева
захтева), ЈМБГ/МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника)
___________________________________________________________________________________
( навести локацију на којој се тражи измена решења о техничкој регулацији саобраћаја).
Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја подносим из следећих разлога:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(навести ближи опис разлога због чега се тражи измена решења о техничкој регулацији
саобраћаја).
Уз захтев достављам:
РБ Документа

Форма документа

1.

Грађевинска дозвола или одобрења за извођење радова

2.

Саобраћајни пројекат

3.

Доказ о плаћеној републичкој административној такси

Оригинал

4.

Доказ о плаћеним трошковима поступка

Оригинал

2 примерка

Фотокопија
Оригинал

Када се измена режима саобраћаја врши због радова на раскопавању површина јавне
намене због ванредне ситуације или квара на инфраструктурном систему, уз захтев
достављам:
РБ

Документа

Форма документа

1.

Записник или решење Градске управе за инспекцијске
послове

Фотокопија/Оригинал

2.

Скица радова

фотокопија

3.

Доказ о плаћеној републичкој административној такси

Оригинал

4.

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.
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:
Републичка административна такса у износу од 870,00 динара се уплаћује на текући рачун број
840-742221843-57 корисник Буџет Републике Србије позив на број 97
„републичка административна

11-223 сврха дознаке

такса“ и трошкови поступка у износу од 300,00 динара на текући

рачун број 840-742341843-24 корисник Буџет Града Новог Сада позив на број 97 11-223 сврха
дознаке ''за трошкове поступка''.
Место и датум __________________
Адреса/седиште
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

