
ЈМБГ Име и презиме:
Место:
Адреса:

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Полицијска управа за град  
Ниш, Управа саобраћајне полиције, _______________________________________, на основу члана 61.  
Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ бр. 33/97, 31/01), а у везу са чланом _______.  
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије бр. 41/09), позива у  
својству грађанина, именованог власника возила врсте __________________________, марке  
________________, регистарског броја NI095TX, јер је дана 12/01/2012. године у 15 часова и 1 минута,  
управљајући наведеним возилом, НН возач на локацији Генерала М.Лесјанина - Књегиње Љубице 
починио саобраћајни прекршај из Члана ____. став ____. тачка ____. ЗОБС, за који је предвиђена новчана  
казна у фиксном износту од __________ динара.



Власник-возач наведеног возила може по пријему овог позива, а најкасније у року од 8 дана, да наведени  
новчани износ уплати (достављена уплатница) или да дође у просторије __________________________  
______________________ у месту Ниш улица _____________________, канцеларија бр. ______, радним  
даном од ______ до ______ часова, или да поменутом Одељењу, на напред наведену адресу, с позивом  
на број ИНФ ______, достави писмено изјашњење о идентитету лица које је наведеног дана управљао 
његовом возилом, имајући у виду да је у наведено време, уређајима за утврђивање прекршаја у 
саобраћају (видео надзором), на основу Члана ______. Правилника о начину вршења контроле и  
регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција и примени посебних мера и  
овлашћења (Службени гласник Републике Србије, бр. 69/10), документован саобраћајни прекршај 
__________________________________, учињен од стране возача наведеног возила.

У случају непружања тражених података, у складу са чланом 247. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (Сл. Гласник РС бр. 41/2009) против власника, односно корисника возила, сходно члану 331. ст.  
1. т. 75. истог Закона биће предузете мере прекршајног поступка.

У случају да возач возила не буде идентификован, у складу са чланом 320. Закона о безбедности  
саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС бр. 41/2009) власник, односно корисник је одговоран што је 
омогућио да се његовим возилом учини прекршај, те ће против истог бити предузете мере прекршајног 
поступка.

Овлашћено службено лице


