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 ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ 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. 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 и
9/2016 - Одлука УС) подносим захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја.

________________________________(име

и

презиме/физичког

лица/пословно

име

правног

лица/предузетника подносиоца захтева захтева), ЈМБГ/МБ и ПИБ (за правно лице/предузетника)
______________________

Захтев за измену решења о техничкој регулацији 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

1

Доказ о плаћеној локалној административној такси

Оригинал или фотокопије

Оригинал

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од __ данa од дана достављања уредне
документације, односно ___ дана уколико је решењем о техничкој регулацији саобраћаја
прописано да се решење доноси по претходно датом мишљењу тела за координацију послова из
области безбедности 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/седиште
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис и печат (за правно лице/предузетника)
_______________________________

