ОВДЕ
УМЕТНИТЕ
ГРБ ВАШЕ
ОПШТИНЕГРАДА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ,
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА РЕШЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
ЈАВНОМ ПУТУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ
ЈАВНОГ ПУТА

На основу члана 154.,157. ст. 1. и 158. 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, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон) и члана 69. Закона о путевимa
(''Службени гласник РС'', бр. 41/2018) управљач јавног пута ПИБ (за правно лице/предузетника)
_________________________________подноси захтев за привремену измену режима саобраћаја
на јавном путу за време извођења радова на рехабилитацији јавног пута на следећој локацији:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(описати локацију за коју се тражи привремена измену режима саобраћаја)
Захтев за измену режима саобраћаја подносимо из следећег разлога:
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а
нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег
коловоза;
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,
оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. овог закона за чије постављање
није потребно прибавити грађевинску дозволу;

6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака,
подвожњака и вијадуката;
7) замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и
поправке тунелске облоге;
8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
9) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.
(заокружити опис разлога подношења захтева).
Уз захтев достављамо:
РБ

Документа

Форма документа

1

Технички опис и предмера и предрачуна радова

Писана форма

2

Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне

Писана форма

сигнализације и опреме приликом извођења радова на
путу
3

Доказ о плаћеној локалној административној такси

Оригинал

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од ___ данa од дана достављања уредне
документације.
Мишљење министарства надлежног за унутрашње послове и сагласност управљача јавног пута на
који се преусмерава саобраћај прибавља орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове саобраћаја.
Таксе/накнаде:
Локална административна такса у износу од 1000,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840742241843-03; Позив на број: 97 16-092; корисник Буџет града Смедерева, позив на број 97 16-092,
сврха дознаке „локална административна такса“, у износу од 1000,00 динара.
Место и датум __________________

Адреса пребивалишта/седиште
______________________________
Контанкт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

