Поступк за издавање сагласности на привремену измену режима саобраћаја због радова на инфраструктурној
мрежи и објектима на јавној саобраћајној површини се покреће предајом писменог захтева на шалтер
писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43-45.
Уз захтев се доставља саобраћајни елаборат привремене измене режима саобраћаја, одговарајућу дозволу у
складу са Законом о планирању и изградњи, сагласности управљача пута и доказа о уплати административних
такси.
Након завођења, предмет се прослеђује обрађивачима који процењују да ли је могуће реализовати захтев. Ако
јесте, формира се решење. Један примерак решења се шаље Секретаријату за јавне приходе за наплату.
ТАКСЕ:
Административна такса за захтев
Градска административна такса тарифни бр. 1, тач.
1

Административна такса за решење
Градска административна такса тарифни бр. 5, тач.
9

Прималац: Град Београд

Прималац: Град Београд

На жиро рачун број:840-742241843-03

На жиро рачун број:840-742241843-03

Позив на број 97
50-501
Износ таксе 310,00 динара

Позив на број 97
48-501-08-07-09
Износ таксе 6.065,00 динара

Извод из Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда ("Сл. лист града
Београда", бр. 118/2018):
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
Тарифни број 3.

1.

За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2простора који се
користи, утврђује се накнада дневно, и то:

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање
коловоза и тротоара:
1б - 1) ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 31.
октобра

12,00 динара

1б - 2) ако се раскопавање врши у времену од 1. новембра до 31.
марта

19,56 динара

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања
возила и пешака и паркирања возила и то:
1в - 1) ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају
возила градског превоза

85,81 динара

1в - 2) ако се заузима коловоз на осталим улицама

51,81 динара

1в - 3) ако се заузима тротоар

35,22 динара

1в - 4) ако се укида/заузима паркинг место

85,81 динара

