ОВДЕ
УМЕТНИ
ТЕ ГРБ
ВАШЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
OДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ РЕЖИМА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА 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; одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја
на раскрсницама; локација аутобуских стајалишта; зона успореног саобраћаја; зона
школе; зона заштите животне средине и слично)

На основу члана 157. став 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, 41/2018 - др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон), подносим захтев за измену режима техничког
регулисања саобраћаја
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(назив улице – пута)
Захтев за измену режима техничког регулисања саобраћаја подносим из следећих
разлога:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(навести ближи опис разлога због чега се тражи измена решења о техничкој регулацији
саобраћаја).
Уз захтев достављам:
РБ

Документа или фотографије са лица места

Оригинал или
фотокопије

1
2

Доказ о уплати градске административне таксе за
захтев
Доказ о уплати градске административне таксе за
издавање решења

Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Таксе:
− Градска административна такса у износу од 120,00 динара за захтев се уплаћује
на жиро рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет града Смедерева, модел
97, позив на број 16-092, сврха дознаке ''Градска административна такса'';
− Градска административна такса у износу од 1.000,00 динара за издавање решења
се уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03, корисник Буџет града
Смедерева, модел 97, позив на број 16-092, сврха дознаке ''Градска
административна такса'';
Сва плаћања могу се извршити путем POS терминала на шалтеру број 5 Градског
услужног центра.

У________________________________,
__________________________године
име и презиме/физичког лица/пословно име
правног лица/предузетника
подносиоца захтева
МБ и ПИБ (за правнo лицe/прeдузетника)
адреса/седиште
контакт телефон
потпис (печат за правно лице/предузетника)

