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С А О П Ш Т Е Њ Е 

за јавност о привременој забрани саобраћаја на локалним саобраћајницама на Палићу 

 

 На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18-др. Закон, 

87/18, 23/19) и Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. 

закон) по пројекату постављања привремене саобраћајне сигнализације, а на основу претходно 

прибављеног мишљења МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈЕ 

ПОЛИЦИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СУБОТИЦИ, Секретаријат за комуналне послове, 

енергетику и саобраћај Градске управе Града Суботице издао је решење за период од 24.1.2020. 

године до 14.3.2020. године о привременој забрани саобраћаја у следећим улицама на Палићу:  

1. Улица 43. нова и то у делу од кућног броја 36 до Рибарске улице у времену од 24.1.2020. 

године до 14.3.2020. године; 

2. Улица 44. нова где се радови обављају у самој улици у два правца и то од кућног броја 5 

до Бегејске улице, као и од кућног броја 5 до улице Хоргошки пут у времену од 24.1.2020. 

године до 24.2.2020. године; 

3. Улица 45. нова и то у делу од Бегејске улице до улице 43. нова у времену од 29.2.2020. 

године до 20.3.2020. године; 

4. Улица 46. нова и то у делу од Бегејске улице до улице 43. нова у времену од 20.2.2020. 

године до 10.3.2020. године; 

 

      Саобраћај на горе наведеним локалним саобрајницама привремено се затвара ради 

реализације пројекта за изградњу канализационе мреже употребљених вода у стамбеном делу 

насеља Палић. 

 Извођач радова ће бити у обавези да омогући несметан пролаз становницима ове улице 

за све време трајања радова. 
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