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 ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
ПРИЛИКОМ ЗАУЗЕЋА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА КОЈЕ ЗАХТЕВА
ЗАБРАНУ И ОМЕТАНО КРЕТАЊЕ ВОЗИЛА И ПЕШАКА,
КАО И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

На основу члана 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, 87/2018 и
23/2019) подносим захтев за привремену измену режима саобраћаја на следећој локацији:

Р.бр.

Назив улице или пута
(улица, тротоар, паркинг
место или општински пут)

Заузеће јавне површине
Дужина
Ширина Површина
(m)
(m)
(m2)

Временски период

1
2
3
4
5

за правно лице/предузетника
пословно име ................................................................, седиште ..............................................,
МБ ................................................................... ПИБ ....................................................................
одговорно лице .............................................................................................................................

Уз захтев достављам:
РБ

Документа

Форма документа

1

Саобраћајни пројекат привремене саобраћајне
сигнализације и опреме са израчунатом површином
заузећа јавне површине (улица, тротоар, паркинг
место или општински пут)
Правни основ за извођење радова (решење о
грађевинској дозволи или решење којим се одобравају
радови на инвестиционом одржавању објекта или
решење Одељења Градске управе Смедерево
надлежног за инспекцијске послове или слично)
Сагласност управљача пута ЈП ''Урбанизам
Смедерево'' за привремено заузеће пута
Доказ о уплати градске административне таксе за
захтев
Доказ о уплати градске административне таксе за
издавање решења

Писана форма

2

3
4
5

Писана форма

Писана форма
Оригинал/оверена копија
Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 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.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ ''X'' У
ПОЉИМА ИСПОД
Сагласан сам да Достављам сам
податке прибави
орган

Решење о регистрацији правног
лица/предузетника

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.
Накнада:
За коришћење дела јавне површине плаћа се накнада утврђена Одлуком о накнадама за
коришћење јавних површина („Службени лист града Смедерева“, број 1/2019).
Висина накнаде и начин плаћања утврђује се решењем одељења Градске управе
надлежног за послове локалне пореске администрације.
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)

Тарифни број 3.
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети m2 простора који се
користи, утврђује се накнада дневно, и то:
1а) При извођењу радова који изискују раскопавање осталих јавних површина 15,00 дин.
1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и
тротоара:

1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31. октобра
1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31. марта
1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и
пешака и паркирања возила и то:
1в - 1) ако се заузима коловоз на градским магистралама, улицама I и II реда и
општинским путевима I реда
1в - 2) ако се заузима коловоз на стамбеним улицама на територији града и
општинским путевима II реда
1в - 3) ако се заузима тротоар/пешачка зона
1в - 4) ако се заузима паркинг место

15,00 дин.
30,00 дин.

50,00 дин.
30,00 дин.
30,00 дин.
30,00 дин.

2. Накнада из овог Тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
3. Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок
за
заузимање јавне површине. Под продужењем рока подразумева се прекорачење рока
завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења
односно
извођења радова и року завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о
планирању и изградњи.
4. Накнаду из подтачке 1а), 1б) и 1в) овог тарифног броја плаћа инвеститор радова на чији
захтев је одобрено заузеће, односно раскопавање јавне површине.
5. Коришћење јавних површина сагласно члану 7. ове одлуке (Накнаду за коришћење
јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава)
ослобођено је плаћања накнаде из овог тарифног броја.
6. Накнаде из подтачки 1а), 1б) и 1в) овог тарифног броја умањену у износу од 50% од
прописане накнаде плаћа инвеститор радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне
саобраћајне површине врши због изградње и реконструкције или санације комуналне
примарне инфраструктуре.
7. Под комуналном примарном инфраструктуром подразумевају се објекти комуналних
делатности побројаних у Закону о комуналним делатностима, до мерног инструмента
потрошача.
8. Орган за утврђивање и наплату накнаде је Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију Градске управе града Смедерево, а по претходном решењу о одобрењу
издатом од стране надлежног одељења.
Надлежно одељење је у обавези да један примерак решења, достави Одељењу за
финансије и локалну пореску администрацију са податком о адреси, површини и времену
коришћења простора, назив, адресу седишта и ПИБ за правно лице, односно име и
презиме и назив радње са адресом и ПИБ-ом/ЈМБГ за физичко лице – предузетника.
9. Уколико обвезник накнаде не испуни своју обавезу из овог Тарифног броја Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерево ће
принудно извршити наплату неплаћене накнаде.
10. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града
Смедерева дужно је да води евиденцију обвезника накнаде из овог Тарифног броја са
подацима о задужењу и наплати.
11. Накнада из овог Тарифног броја уплаћује се на рачун за уплату јавног прихода број
840-714567843-91.

