
  

 

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: Oглашавање посебним објектима за оглашавање на другим површинама и 
површинама кровова објекта  

 
 
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 посебног објекта за  

    оглашавање                    

10. Врста оглашавања (заокружити):  

      а) Оглашавање за сопствене потребе     б) Оглашавање као делатност 

 

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 парцеле/објекта 
односно сагласност 
власника/корисника парцеле 
на који се поставља посебан 
објекат за оглашавање 

оригинал 

Катастар 
непокретности и 
власник/корисник 

објекта 

Извод из листа непокретности 
Сагласност власника 
Уговор 

3. 
Пројекат посебног објекта за 
оглашавање у три примерка 

оригинал 
Овлашћена 
пројектна 

организација 

Пројекат израдити у сагласности 
са одредбама Одлуке о 
оглашавању 

4. 
Урбанистичко – технички 
услови 

оригинал 
ЈП Завод за 

урбанизам Ниш 
 

5. 

Услови за израду техничке 
документације/копија ЕДБ 
рачуна постојећег мерног 
места 

оригинал / 
копија 

Електродистрибу
ција 

За осветљена и просветљена 
средства за оглашавање 

 

 

 

 

        

         

 

 

 



6. 
Сагласност предузећа чије 
инсталације и објекти могу 
бити угрожени 

оригинал  условно 

7. 
Сагласност Завода за 
заштиту споменика културе 

Оригинал 
Завод за заштиту 

споменика 
културе 

Када се средство поставља у зони 
заштите или на заштићени објекат 

8. 
Друге сагласности у складу 
са посебним законима 

Оригинал 
Управљачи 
јавног добра  

У заштитном појасу пута, 
железнице, далековода, водотока, 
полетно-слетне стазе и др. 

9. 
Доказ о уплати локалне 
административне таксе 

Копија Банка,пошта  

10. 
Сагласносност Директората 
цивилног ваздухопловства 
Републике Србије 

Оригинал 
Директорат 
цивилног 

ваздухопловства 

Условно - За посебне објекте за 
оглашавање  на површини крова 
више од 20м од коте терена 

11. 
Употребна дозвола за 
објекат 

Оверена 
копија 

Надлежни 
секретаријат 

За постављање средства за 
оглашавање као дела пројекта 
грађевинског објекта 

12. 
Део пројекта - архитектура  
на основу којег је издата 
употребна дозвола 

Оверена 
копија 

Овлашћена 
пројектна 

организација 

За постављање средства за 
оглашавање као дела пројекта 
грађевинског објекта 

 

 

НАПОМЕНА: За оглашавање на другим површинама, по пројекту за постављање посебног објекта за 

оглашавање, потребна су документа од 1. до 9. За оглашавање на површинама кровова објекта, поред 

наведених, условно је потребан и документ под редним бројем 10. За постављање посебног објекта за 

оглашавање као дела пројекта грађевинског објекта неопходно је доставити документа под редним 

бројевима 1, 2, 9. 11. и 12.  

 

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 (тридесет) 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                     М.П.  

 Потпис подносиоца захтева 
     


