
  

 

 Форма и садржај обрасца прецизирани су Правилником о рационализацији рада градских управа и служби града  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКA ОПШТИНA ЦРВЕНИ КРСТ 

Управа Градске општине Црвени крст 

Одсек за инспекцијско-комуналне послове 

инфо телефон: 018 583700 

е-пошта: komunalna.inspekcija@gocrvenikrst.rs 

 

 

ПРЕДМЕТ: Продужење важења дозволе на основу Одлуке о оглашавању на територији 

Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 63/2019) за друга средства за 

оглашавање постављена на основу Одлуке о оглашавању на територији 

Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр.102/2013 и 72/2017) 

 

Потребни подаци 
 

1. Назив правног лица/предузетника 
 
2. Адреса 
 

3. Телефон  

 

4. Име и презиме овлашћеног лица 

 

5. Матични број  

 

6. Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

7. Локација   

 

8. Временски период оглашавања        

    од – до 

9. Тип средства за оглашавање:             

 

 
Потребна документа за подношење захтева 
 

рб Назив документа 
Форма 

документа 
Институција која 
издаје документ 

Коментар 

1. 
Решење о упису у регистар 
привредних субјеката 

Копија 
Агенција за 
привредне 
регистре 

Странка не подноси документ. 
Управа прибавља документ по 
службеној дужности. 

2. 

Документација о 
власништву/коришћењу 
објекта односно сагласност 
власника/корисника објекта 
на који се поставља 
средство за оглашавање 

Оригинал 

Катастар 
непокретности и 
власник/корисник 

објекта 

 

3. 
Пројекат или елаборат на 
основу кога је издата 
дозвола на увид 

Оригинал 
Овлашћена 
пројектна 

организација 

Странка не подноси документ. 
Управа поседује документ у 
архиви 

4. 
Сагласност - потврда 
Завода за заштиту 
споменика културе 

Оригинал 
Завод за заштиту 

споменика 
културе 

Када се средство поставља у зони 
заштите или на заштићени објекат 

5. 
Доказ о уплати локалне 
административне таксе 

Копија Банка,пошта  

 

Напомена: Не издаје се дозвола за налепнице на фасадним отворима и на излогу пословног простора. 

 

 

 

 

        

         

 

 

 



 

 
Таксе  за подношење захтева 
 

Локалну административну таксу у износу од 200,00 динара, уплатити на рачун број: 840-742251843-73 и 

позивом на број: 97 контролни број – 126 – ПИБ (уплата преко рачуна фирме) или 97 11 126 (уплата на 

лично име). Сврха дознаке: Локална административна такса. Прималац: Град Ниш. 

 

Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом): 30 дана  

 

Опште информације: 

Накнаду за коришћење јавне површине утврђује Град Ниш – Секретаријат за локалну пореску 

администрацију, подношењем Обрасца за пријаву/одјаву за утврђивање накнаде за коришћење јавне 

површине. Обрачун се врши на основу зоне, површине и временског периода заузећа, као и врсте 

оглашавања и делатности привредног субјекта. 

Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа 

предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну 

треба извршити. Уколико подносилац захтева  не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се 

одбацује.  

Потписом овог обрасца странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других управа, 

служби и институција прибавља по службеној дужности. 

Захтев се подноси писарници Управи  Градске општине Црвени Крст, булевар 12. фебруар бр. 89, у 

времену од 7:30 до 15:30 часова. 

 

 

 

У Нишу, ______________ године  

 Потпис подносиоца захтева 
     


