
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВАРВАРИН  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ/ТРГ 

 

  

На основу чл. 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) и  члана  6. Одлуке о пешачкој зони у вароши Варварин  („Службени лист општине 

Варварин“, број 3/2018), подносим захтев за одобрење за улазак возила у пешачку зону/трг. 

 

Захтев за одобрење за улазак возила у пешачку/трг зону подносим из следећих разлога: 

□ Станујем у пешачкој зони/тргу.  

□ Вршим снабдевање сопстевног пословног простора који се налази у пешачкој зони/тргу.  

□ Вршим снабдевање пословног простора __________________________________________ који се 

налази у пешачкој зони/тргу.  

□ Из других разлога (ближе описати зашто је потребно да возило улази у пешачку заону) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________.  

 

Пропусница ми је потребна за улазак возила марке _____________________________,  

 

регистарске ознаке _____________________. 

 

Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  Саобраћајна дозвола Са читача/Оргинал на увид 

2. Лична карта (доказ да подносилац живи у пешачкој зони) Са читача/Оргинал на увид 

3. Решење АПР (доказ да је пословни објекат у пештачкој 

зони) 
Фотокопија/Оргинал на увид 

4. Доказ о плаћеној локалној административној такси Оригинал 

Напомене: 



Општинска управа  је дужна да  реши предмет  у  року од 3  данa  од дана достављања уредне 

документације.  

 

 Ако се захтев подноси за издавање пропуснице за улазак возила којим се снабдева пословни 

простор другог власника, одговорно лице тог привредног субјекта потписом и печатом потврђује да 

подносилац врши снабдевање. 

 

 

 

 Пословно име субјекта који се снабдева 

 Име и презиме одговорног лица 

 ПИБ и Матични број субјекта 

 Контакт телефон 

 Потпис и печат 

 

Таксе/накнаде: 

□ Административна такса у износу од 1.000,00 динара, се уплаћује на жиро рачун број 840-

742351843-94 корисник Буџет општине Варварин, позив на број по моделу 97 контролни број 

65108, сврха дознаке „Општинска административна такса“, по Тарифном броју 16. тачка 4.Таксене 

тарифе из Одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају 

приход остварен делатношћу органа општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 5/2017, 13/2017 и 39/2020) 

 

У ________________________________, 

Дана, __________________ године 

 

 

 

 Пословно име подносиоца захтева 

 Адреса физичког лица / седиште правног лица 

 ПИБ и Матични број субјекта 

 Контакт телефон 

 Потпис и печат 

 

 


