
ГРАД СУБОТИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ  
СУБОТИЦА 
тел: 024/626-927 
e-mail: saobracaj@subotica.rs 

  
ЈМБГ (обавезно за физичка лица) 

                                          

     
ПИБ (обавезно за правна лица) 
 

Име и презиме/назив подносиоца захтева (за физичка лица): ______________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

ЗАХТЕВ 
 

за издавање одобрења за улазак (теретног) возила у рестриктивне зоне: 
1. пешачку зону - Корзо, Трг Републике, Трг слободе, Трг цара Јована Ненада, улица 

Владимира Назора, улица Матије Корвина, Иве Војновића, шеталиште на Алеји Маршала Тита, 

шеталиште на Прозивци оивичено улицама Наде Димић, Браће Радић, Бајнатском и Пазинском, 

шеталиште уз Палићко језеро 
2. зона 1 -  заштићено градско језгро оивичено железничком пругом, железничком станицом, 

улицама Максима Горког, Романијском, Лазе Мамужића, Прерадовићевом, Жарка Зрењанина, 

Трг Синагоге и Змај Јовином (наведене улице припадају зони 2). 
3. зона 2 – остале улице у насељу Суботица осим улица одређених пројектом техничке 

регулације којима је дозвољен теретни саобраћај без ограничења 

               
Тип возила __________________________ бр. регистарских ознака ______________________ 
 

власништво ___________________________________________. 
 
Сврха уласка у пешачку зону (заокружити): 
а)   снабдевање продавница и угоститељских објеката, 
б)   снабдевање банака новчаницама, 
в)   сервисирање, 
г)   улазак у сопствено двориште или гаражу, 

    д)   селидба, 
    ђ)   допрењање грађевинског материјала, 
                ж)  друго __________________________________ (уписати потребу) 
 
    Разлог уласка теретним возилом у зону 1 и/или 2 (попуњава се ако се захтев за 

одобрење не односи на пешачку зону): 
______________________________________________________________________________ 
                 

      
Важна напомена : - возило којим се улази у пешачку зону може бити највише 3,5 т                                          

укупне дозвољене масе 
- возило у пешачкој зони се може кретати искључиво у периоду                                          
06.00-10.00 часова 

- возило којим се улази у зону 1 може бити највише 7,5 т укупне 

дозвољене масе 

 

 

 

 

                 

  

             

  



Уплата : Локална административна такса 
- у корист: Локалне административне таксе Суботица 
 
1) пешачка зона:  а)   за један дан ...................................... ..200,00 дин    

                              б)   за месец дана   .................................1.000,00 дин 

                              ц)   за три месеца   .................................2.000,00 дин. 

                              д)   за шест месеци ................................3.500,00 дин. 
                                 е)    за годину дана ......................................5.000,00 дин. 
 
2) зона 1:               а)   за један дан ...................................... ...500,00  дин    

                             б)   за месец дана   ..................................2.000,00 дин 

                             ц)   за три месеца   ..................................4.000,00 дин. 

                             д)   за шест месеци ..................................7.500,00 дин. 
                                е)    за годину дана ......................................12.000,00 дин. 
 
3) зона 2:                а)   за један дан ...................................... 1.000,00 дин    
                              б)   за месец дана   .................................3.000,00 дин 

                              ц)   за три месеца   .................................7.000,00 дин. 

                              д)   за шест месеци ...............................12.500,00 дин. 
                                 е)    за годину дана .....................................20.000,00 дин. 

 
    - Жиро рачун     840-742241843-03    модел     97    позив на број     69   236 
 

 

 

Прилози: 

 
1) читач/копија саобраћајне дозволе, 
2) доказ о поседовању радње, стана и др, 
3) фотокопија пријаве почетка извођења радова (код допреме грађ. материјала) 
4) уговор о снабдевању (за довоз робе и новца) 
    односно Уговор о вршењу услуге допремања грађ. материјала 
5) други потребан доказ _________________________________ 
6) уплата локалне административне таксе 
             

 

              
                                                                                                         Подносилац захтева 
       __________________________________ 
         Име и презиме /назив фирме и печат/ 
        
       __________________________________ 
                                 пребивалиште/седиште 
        
Суботица, ______________ године                         контакт телефон _____________________ 


