
 
 

 

Форма и садржај градског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада градских управа и служби Града Ниша  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
Инфо тел: 018 504-732 
Бр. предмета: _________________ 
 

Шифра АП: KMN.3-3 

ПРЕДМЕТ: Измена режима саобраћаја 

Потребни подаци 
 
1. Назив правног / физичког лица 
 
2. Адреса 
 
3. Телефон 
 
4. Адреса локације за који се  
тражи измена режима   
 
5. Период за који се тражи измена 
режима (од-до) 
 
6. Образложење захтева – разлог за измену режима саобраћаја (врста радова који се изводе): 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Потребна документа за подношење захтева 

РБ Назив документа Форма 
документа 

Институција која 
издаје документ Коментар 

1 Пројекат привремене измене 
режима саобраћаја Оригинал Саобраћајни инжењер са 

лиценцом  

2 Доказ о уплати републичке 
административне таксе Копија Банка, пошта  

3 Сагласност управљача пута Копија ЈП Дирекција за изградњу 
града  

 
Таксе и накнаде за подношење захтева 
 
Републичку таксу у износу од 660,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57 са моделом 97 
и позивом на број 05-128. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: 
Република Србија. 

Опште информације: 
Запослени  је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа 
предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну 
треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним 
недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна 
поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.  
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, ул. Николе Пашића бр.24, Ниш, шалтери 3-9, у 
времену од 7.30 до 19.00 часова. 
 
У Нишу, ______________ године  
 Потпис  (печат за правна лица) 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
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   ПРЕДУЗЕЋА РЕГИСТРОВАНА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА: 

 

 

„SIGNALIZACIJA“ d.o.o. Niš                                     тел: 018/242-748 

 

„Projektni centar jug“                                               тел: 018/4233-456 

 

„TRAFFIC SAFETU SYSTEMS“ d.o.o. Merošina      тел: 018/891-395 

 

„PSSM Inženjering“ d.o.o.                                          тел: 018/225-112 

 

„BSP – Projekt“          тел: 063/17-14-323 

 

     


