ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ
Београд, Ул. 27. марта бр. 43 – 45

З А Х Т Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
Назив фирме – предузећа
које се рекламира
Овлашћено лице
Адреса фирме
Место – општина
Контакт телефон

Попуњавају

само

правна

лица

Порески идентификациони број
Матични број правног лица
Текући рачун
Тачна адреса седишта правног лица

Попуњавају

само физичка

лица

Порески идентификациони број
Матични број
Текући рачун
Број личне карте
Тачна адреса становања
Назви радње са тачном адресом
Основни подаци о реклами
1.

Локација постављања објеката и средстава за оглашавање (улица и број):
....................................................................................................................................

2.

Општина

3.

Врста рекламе:

..........................................................................................



Посебан објекат за оглашавање на јавној
површини



Посебан објекат за оглашавање на другој
површини



Средстава за оглашавање на перфорираном
синтетичком материјалу - транспарент
(платнени, пвц и сл.)



Средства за оглашавање (на згради,
привременим
монтажним
објектима,
оградама, подзиду и др. објектима исте
или сличне намене)



Рекламне витрине

* означити врсту
4. Димензије рекламе

_________________________________________

5. Осветљеност рекламе:


Светлећа



Несветлећа

* означити тип
6. Реклама је:


Једнострана



Двострана

7. Текст на објекту или средству за оглашавање: ........................................................................................................

У ПРИЛОГУ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ У СКЛАДУ
СА ОДЛУКОМ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА („Сл. лист града Београда”, бр. 86/16,
126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19 и 17/20)
НЕОПХОДНО ЈЕ ДОСТАВИТИ:

1) Tехничку документацију у папирној и дигиталној (пдф) форми у три примерка;
2) Сагласност управљача пута ЈП „Путеви Београда“
3) Сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство за оглашавање;
4) Сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе у случајевима када се средство поставља у
зони заштите или на заштићени објекат;
5) 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, сагласност управљача државних путева уколико се средство за оглашавање
поставља у заштитном појасу пута, електро-енергетска сагласност уколико се средство за оглашавање
прикључује на линијски инфраструктурни објекат, сагласност аутора односно друштва архитеката и др.);
6) Копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно корисника постојећег мерног места, уколико се
средство за оглашавање напаја електричном енергијом са истог;
7) Доказ о плаћеној административној такси.

У ПРИЛОГУ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ИСТОВЕТНОГ
СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
(„Сл. лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19 62/19 и 17/20)
НЕОПХОДНО ЈЕ ДОСТАВИТИ:

1) Сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља средство, за оглашавање;
2) Потврда о даљем важењу сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе у случајевима
када се средство поставља у зони заштите или на заштићени објекат;
3) Доказ о плаћеној административној такси;
4) Претходна техничка документација на основу које је издато одобрење на увид, ради потврде о даљем
важењу.

У Београду, ________________

Подносилац захтева
___________________________________

Информације на телефон Секретаријат за саобраћај,
број 3309432, у периоду од 7 30 до 15 30 часова.
Доказ о уплати административне таксе за захтев:
Градска административна такса тарифни број 1, тач. 1, прималац:
Град Београд на жиро рачун број:
840-742241843-03,
позив на број 97 50-501, износ таксе 315,00 динара
Градска административна такса тарифни број 5, тач.10.
Прималац: Град Београд
На жиро рачун број: 840-742241843-03
Позив на број 97 45-501-08-07-10
Износ таксе 6.156,00 динара

