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 РЕШЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА ИЛИ ОБУСТАВИ
САОБРАЋАЈА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА НА ЈАВНОМ ПУТУ, ЊЕГОВОМ
ДЕЛУ ИЛИ ПУТНОМ ОБЈЕКТУ, НА ЗАХТЕВ УПРАВЉАЧА 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, 41/2018 - др.
закон и 87/2018) и члана 66. Закона о путевимa (''Службени гласник РС'', бр. 41/2018 и
95/2018 – др. закон) управљач јавног пута подноси захтев за обуставу саобраћаја или
обуставу саобраћаја одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу или путном
објекту (име и презиме физичког лица/пословно име правног лица/предузетника
подносиоца
захтева),
МБ
и
ПИБ
(за
правно
лице/предузетника)
______________________________________
Р.бр.
Назив улице или општинског пута
1.
2.
3.
4.
5.
(описати локацију за коју се тражи привремена обустава саобраћаја, нпр. назив улице
или дела улица, ознаку пута, са назнаком временског периода обуставе саобраћаја).

Р.бр.
Захтев за обуставу саобраћаја подноси се из следећег разлога:
1.
јавни пут се налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или
се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2.
учешће одређених категорија возила у саобраћају наноси штету јавном путу,
његовом делу или путном објекту;
3.
извођење радова на реконструкцији и одржавању јавног пута;
4.
други разлози заштите јавног пута и безбедности саобраћаја на јавном путу.
(заокружити опис разлога подношења захтева)
и уз захтев достављамо саобраћајни пројекат привремене саобраћајне сигнализације и
опреме за време обуставе саобраћаја.

Ако обуставa саобраћаја захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању
јавног пута уз захтев достављамо:
РБ

Документа

Форма документа

1

Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне
сигнализације и опреме приликом извођења радова на
путу
Доказ о уплати градске административне таксе за
захтев
Доказ о уплати градске административне таксе за
издавање решења

Писана форма

2
3

Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од ___ данa од дана достављања
уредне документације.
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)

