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 На основу члана 160. став 3. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима 
(''Службени гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – Одлука Уставног суда и 55/14) 
и члана 48. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 
– пречишћен текст, 37/13, 11/14 и 20/14) 
Градско веће града Зрењанина на седници 
одржаној дана 29.10.2014. године усвојило је  
 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ 

ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ 
ОДРЕЂЕНИХ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКИМ 

ЗОНАМА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

 Привремена дозвола за кретање 
одређених возила у пешачким зонама у граду 
Зрењанину може се издати физичким лицима 
власницима путничког аутомобила који 
поседују породичну стамбену зграду или стан 
у истој са двориштем или гаражом у којој 
оставља аутомобил. 
 Привремена дозвола у смислу става 1. 
може се издати и правном лицу које има 
седиште у пешачкој зони, а пословна зграда 
поседује двориште или гаражу у којој држи 
службене аутомобиле, као и инвалиду и лицу 
за посебним потребама који станује у 
пешачкој зони а возило му је неопходно за 
кретање. 
 

Члан 2. 
 

 Привремену дозволу у смислу члана 
1. издаје Одељења за урбанизам Градске 
управе града Зрењанина својим Решењем.  
 

Члан 3. 
 

 Физичко лице из члана 1. става 1. овог 
Упутства да би остварило право на 
привремену дозволу за кретање возила у 

пешачкој зони мора испуњавати следеће 
услове: 
 - да је власник породичне стамбене 
зграде у пешачкој зони, или стана у истој, 
 - да породична стамбена зграда 
поседује двориште или гаражу у којој 
власник држи аутомобил, 
 - да има личну карту и саобраћајну 
дозволу на адреси становања у пешачкој 
зони. 
 

Као доказ из става 1. алинеја 1. и 3. 
подноси се фотокопија листа непокретности, 
личне карте и саобраћајне дозволе, а 
испуњеност услова из алинеје 2. истог става 
утврђује непосредним увидом орган који 
издаје одобрење.  
 

Члан 4. 
 

 Правно лице из члана 1. става 2. да би 
остварило право на привремену дозволу 
кретања у пешачкој зони мора испуњавати 
следеће услове: 
 - да има седиште регистрованог у 
оквиру пешачке зоне, 
 - да  пословна зграда поседује 
двориште или гаражу у којој правно лице 
држи свој службени аутомобил, 
 - да је службени аутомобил 
регистраван на правно лице. 
 
 Као доказ из става 1. алинеја 1. и 3. 
подноси се фотокопија регистра АПР и 
саобраћајне дозволе, а испуњеност услова из 
алинеје 2. истог става утврђује непосредним 
увидом орган које издаје одобрење. 
 

Члан 5. 
 

 Инвалидна лица и лица са посебним 
потребама могу остварити право на кретање 
возила у пешачкој зони: 
 - у колико има пријављено 
пребивалиште на адреси у оквиру пешачке 
зоне, 
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 - поседује орговарајуће уверење 
издато од стране Завода за јавно здравље 
Зрењанин. 
 
 Као доказ из става 1. овог члана 
подноси се фотокопија личне карте и уверења 
Завода за јавно здравље. 
 

Члан 6. 
 

 Одобрење у смислу овог Упуства 
може се издати и правном лицу који врши 
доставу поштанских пошиљки у пешачкој 
зони без обзира на седиште и адресу истог.  
 

Члан 7. 
 

 Привремено Решење којим се 
одобрава кретање возила у пешачкој зони у 
смислу овог Упутства издаје на име власника 
возила на поериод док траје регистрација 
возила. 
 
 Решење садржи: 
 

- име и презиме и адреса лица, односно 
правног лица коме се издаје 
одобрење, 

-  број регистарске ознаке аутомобила, 

-  означавање дела пешачке зоне на коју 
се дозвола односи, 

-  брзина дозвољеног кретања возила, 
-  рок трајања одобрења, 
-  образложење и  
-  поука о правном леку.  

 
 У случају инвалидног лица и лица са 
посебним потребама Решење гласи на такво 
лице.  

Члан 8. 
 

 Ово Упутство ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                         
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 06-220-8/14-III 
Датум: 29.10.2014. године  
З Р Е Њ А Н И Н                                    

                                                            
ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА                         
Чедомир Јањић,с.р. 
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