РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОБРАЗАЦ: К-13

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

У складу са чланом 2. и 3. Одлуке о регулацији саобраћаја у улици Војводе Степе у
Инђији („Службени лист општине Инђија“ број 30/17) подносим следећи

ЗАХТЕВ
за издавање налепнице за улаз и излаз у улицу Војводе Степе

1.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Име и презиме / назив правног лица
__________________________________________________________________________
ЈМБГ / ПИБ
__________________________________________________________________________
Пребивалиште / седиште
__________________________________________________________________________
Контакт телефон
__________________________________________________________________________

2. ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ у складу са тарифним бројем 1. и 3. Одлуке о локалним
административним таксама („Службени лист општине Инђија“ бр. 30/17) и чланом 5
Одлуке о регулацији саобраћаја у улици Војводе Степе у Инђији („Службени лист
општинe Инђија“ број 30/2017)

-

Фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања за возило

-

Доказ о власништву, закупу или праву коришћења зграде, стана односно
пословне просторије1
Фотокопија личне карте1
Доказ о власништву3
Фотокопија из регистра АПР2,4
Уговор, односно доказ о пословном односу са добављачем4
Доказ о уплати Локалне административне таксе у износу од 250,00 динара за
захтев и 500,00 динара за Решење на жиро-рачун 840-742251843-73, број модела
97, позив на број 44-212 .

-

У Инђији, дана _____________ године
____________________________
(потпис подносиоца захтева)

___________________________________________________________________________
Физичка лица, која имају пребивалиште на адреси у улици Војводе Степе –
пешачка зона, а која имају регистрована путничка возила на своје име и на истој
адреси;
2. Правна лица и предузетници која имају седиште у пешачкој зони, и
регистрована службена возила на тој адреси, а пословна зграда у којој имају
седиште поседује двориште или гаражу у којој држе аутомобиле;
3. Власници пословног простора, у делу улице Војводе Степе – пешачка зона, а
који имају обезбеђен простор за паркирање возила и регистровано путничко
возило на своје име;
4. Власници самосталних трговинских, угоститељски и занатских радњи, за
потребе доставе робе у периоду од 5.00 до 8.00 часова и од 16.00 до 18.00 часова.
___________________________________________________________________________
1.

Назив услуге: Захтев за издавање налепнице за улаз и излаз у улицу Војводе Степе
Орган задужен за спровођење
Општинска управа оптшине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене
послове и заштиту животне средине
Правни основ
Одлуке о регулацији саобраћаја у улици Војводе Степе у Инђији („Службени лист
општина Срема“ број 5/95, 20/01и 27/05)
Опис
Омогућавање приступа лицима која имају пребивалиште или пословни објекат у ул. В.
Степе
Где и како
Захтева за издавање дозволе за управљање неопасним и инертним отпадом може се
поднети надлежном органу управе, Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове
И заштиту животне средине :
- лично сваког радног дана од 8:00 -14:00 часова у просторијама Општинске управе
општине Инђија, на Јединственом шалтеру, шалтер бр. 7
- путем поште на адресу Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Инђија, ул. Цара Душана бр. 1
Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 022/561322.
Потребна документација за остваривање права
Подноси странка:
Фотокопија личне карте
-

Фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања за возило
Доказ о власништву, закупу или праву коришћења зграде, стана односно пословне
просторије
Фотокопија личне карте
Доказ о власништву
Фотокопија из регистра АПР
Уговор, односно доказ о пословном односу са добављачем
Доказ о уплати Локалне административне таксе у износу од 250,00 динара за захтев
и 500,00 динара за Решење на жиро-рачун 840-742251843-73, број модела 97, позив
на број 44-212.

Корисни линкови: www.indjija.net

