ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за грађевинско-урбанистичке и стамбено-комуналне послове
Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

На основу Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр.
86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018, 26/2019, 62/2019, 17/2020, 89/2020 и 106/2020) подносим
захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање на кат. парцели бр. _________ К.О.
_____________ (улица и број) _________________________________________________________.

Организациона јединица Управе градске општине Гроцка надлежна за комунално-стамбене послове
издаје одобрење за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2m² и која се не налазе
над јавном површином.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме подносиоца захтева
Правно лице/предузетник (пословно
име)
Седиште правног лица/предузетника
МБ (матични број)
ПИБ (порески идентификациони
број)
Контакт телефон

Врста средства за оглашавање и површина
______________________________________________________________________________________

Заокружити предмет захтева:
1. Oдобрење за постављање рекламног средства од _________ до__________ год.
2. Продужење важности решења бр. ________ за период од ___________ до ____________ год.

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
1. Пројекат средства за оглашавање који израђује овлашћена пројектна организација и који је
прописно комплетиран и запечаћен са потврдом и извештајем о извршеној техничкој контроли (3
примерка пројекта). Пројекат садржи технички опис, техничке цртеже, статички прорачун и доказ
носивости и стабилности одговарајућег конструктивног решења носача средстава за оглашавање са
детаљима монтаже носача средства на објекат и монтаже средстава за оглашавање на носач и
пројекат електроинсталација за осветљена или просветљена средства за оглашавање, са описом
начина промене рекламног садржаја и замене расветних тела;
2. Документ који легитимише власника или корисника – закупца објекта на који се поставља
средство за оглашавање (доказ о власништву на објекту, уговор о закупу и др.);
3. Сагласност власника или корисника површине на коју се поставља средство за оглашавање, да
се исто постави;
4. Решење о регистрацији правног лица/предузетника и потврда Министарства финансија о
извршеној регистрацији-ПИБ број;
5. Сагласност Завода за заштиту споменика у случајевима када се средство, односно објекат
поставља у зони заштите или на заштићени објекат;
6. Друге сагласности у складу са посебним законима, зависно од типа и места постављања (у
складу са законом којим се уређује заштита од пожара за средства за оглашавање која се
прикључују на високонапонску мрежу, електро- енергетска сагласност уколико се средство за
оглашавање прикључује на линијски инфраструктурни објекат и др.);
7. Копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно корисника постојећег мерног места,
уколико се средство за оглашавање напаја електричном енергијом са истог, ако се захтев подноси за
осветљено или просветљено средство за оглашавање;
8. Доказ о плаћеној административној такси.
Општинска административна такса за поднети захтев у износу од 330,00 динара (број рачуна 840742251843-73, модел 97, позив на број 62-012, прималац Буџет градске општине Гроцка);
Општинска административна такса за израду решења у износу од 4.979,00 динара (број рачуна 840742251843-73, модел 97, позив на број 62-012, прималац Буџет градске општине Гроцка).
Напомена: Ова такса се плаћа приликом преузимања решења о одобрењу постављања средства за
оглашавање;
ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
1. Сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство за
оглашавање;
2. Потврда о даљем важењу сагласности надлежне установе за заштиту споменика културе у
случајевима из става 7. члана 12. Oдлуке o оглашавању на територији града Београда;
3. Доказ о плаћеној административној такси;
4. Претходна техничка документација, на основу које је издато одобрење, на увид, ради потврде о
даљем важењу.
Адреса/седиште ______________________________
Број личне карте ______________________________

Потпис (и печат за правно лице)

Контакт телефон ______________________________

____________________________

