
 
 
 

 
 

Република Србија 
Град Ниш 

Градска управа за комуналне делатности 
и инспекцијске послове 

 
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 
 

Р. Бр. 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 Ниша 
 

Изјављујем да ћу сву потребну документацију прибавити сам-а и благовремено доставити Градској управи за 
комуналне делатности и испекцијске послове, ради одлучивања.  

Изјављујем да ћу потребну документацију под редним бројем _______ прибавити сам-а и благовремено доставити 
Градској управи за комуналне делатности и испекцијске послове, ради одлучивања.  

Сагласан сам да податке о личности садржане у захтеву, утврђене на основу идентификационе јавне исправе, као 
и у другим приватним или јавним исправама које уз захтев предајем, Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове, може обрађивати у складу  са Законом о заштити података о личности и задржати их у предатим 
исправама у списима предмета. 

Такса за подношење захтева  
Републичку таксу у износу од 900,00 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. 

Рок за решавање предмета (са комплетном документацијом): 5 дана  
 

Опште информације: 

Запослени  је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа захтев и 

обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед 

захтева и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. Уколико 

подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, захтев 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. 

 Инфо телефон 018 504-732 

У Нишу, ______________ године  

 Потпис подносиоца захтева  
(печат за правна лица) 

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


