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ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНУ ПРОМЕНУ РЕЖИМА  САОБРАЋАЈА  

 

  

На основу члана  157. ст. 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), члана 7 Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији 

града Сомбора (''Сл. лист града Сомбора'', бр.9/10, 9/11 и 4/15)  и члана 5. Одлуке о безбедности 

саобраћаја на путевима општине Сомбор  (''Сл. лист општине Сомбор'', бр. 11/97 и 03/02 и ''Сл. 

лист града Сомбора'', бр. 12/10 и 8/15),      подносимо захтев за привремену промену режима 

саобраћаја на следећој локацији:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(описати локацију за коју се тражи привремена промена режима саобраћаја, нпр. назив улице или 

дела улица, са назнаком датума и времена привремене промене режима саобраћаја). 

Захтев за привремену промену режима  саобраћаја подноси се из следећих разлога: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________    

(навести ближи опис разлога због чега се тражи привремена промена режима саобраћаја). 

 



Уз захтев достављам: 
 

РБ Документа Форма документа 

1  Програм манифестације,  позив на одговарајући документ 

о извођењу радова или пропис се на основу кога се   тражи 

привремена промена регулације саобраћаја 

Писана форма, фотокопија 

2 Одобрење управљача општинских путева Оригинал 

3  Пројекат привремене регулације саобраћаја Оригинал у 4 примерка 

4 Доказ о плаћеној локалној административној такси Оригинал 

 

 

Напомене: 

 

Градска управа  је дужна да  реши предмет  у  року  од  8 данa  од дана достављања уредне 

документације.  

 

 

Таксе: 

 

Локална административна такса у износу од 309,00 динара се уплаћује на  текући рачун број 840-

742241843-03 , корисник Буџет града Сомбора , позив на број 97 81-232 (за физичка лица) или 97 

КБ-232-ПИБ (за правна лица), сврха дознаке „локална  административна такса“. 

 

 

 

 

 

Место и датум __________________ 

Адреса 

 

_______________________________________ 

Контакт телефон 

 

_______________________________________ 

МП                        Потпис и печат (за правно лице/предузетника) 

 

_______________________________________ 

 

 

 

   



 


