ОВДЕ
УМЕТНИ
ТЕ ГРБ
ВАШЕ
ОПШТИН
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ УТВРЂЕНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

На основу члана 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 и 87/2018)
подносим захтев за давање сагласности на саобраћајни пројекат за спровођење
утврђеног режима саобраћаја.
Уз захтев достављам:
РБ
1.
2.
3.

Документа

Форма документа
Оригинал у четири
примерка

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

Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник РС'', број 18/2016 и 95/2018), 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.

РБ Подаци из документа

1.

Доказ о обављању регистроване делатности

Означите знаком ''x'' у пољима
испод
Сагласан сам да Достављам сам
податке прибави
орган

Таксе/накнаде:
− 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)

