
                        ОДЕЉЕЊУ ЗА КОМУНАЛНО - ГРАЂЕВИНСКЕ  

Београд                                                                      И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

                Устаничка 53                 

 

 

 Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА 

                              ЗА ОГЛАШАВАЊЕ/ НАСТАВАК КОРИШЋЕЊА ПОСТАВЉЕНОГ СРЕДСТВА 

 

1.Подаци о подносиоцу захтева: 
    

Подносилац 

захтева   

адреса   

матични и ПИБ број   
(назив и адреса правног лица или предузетника који подноси захтев, матични и ПИБ број) 

 
  

Овлашћено лице и 
контакт телефон  

  
 
Организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове издаје дозволу 

за оглашавање у случају када се захтев за оглашавање односи на објекте, односно средстава за 

оглашавање која се налазе на другој површини која није јавна а видљива је са јавне површине 

и користи се за оглашавање постављањем објеката, односно средстава за оглашавање чија је 

површина мања од 2м
2
 у складу са чланом 27. и 29. Одлуке о оглашавању на територији града 

Београда ( "Сл. лист града Београда" бр. 29/07 и 34/09) 
 
2. Подаци о објекту/средству за оглашавање: 

 (заокружити редни број испред врсте средства за оглашавање које је предмет захтева) 
1. Рекламини пано - наменски израђено средство за оглашавање на који се поставља штампана, сликана или 

исписана огласна порука 

2. Плакат – штампано средство за оглашавање које се поставља искључиво на објекте за слободно 

оглашавање 

3. Налепница – штампано средство за оглашавање на подлози од самолепљиве фолије која се поставља на 

стаклене површине и изглоге објеката 

4. Електронски дисплеј – електронско средство за емитовање огласне поруке 

5. Светлеће слово – слово или знак са унутрашњим осветљењем којим се исписује огласна порука 

6. Балон – штампано или осликано средство за оглашавање пуњено ваздухом или гасом 

7. Транспарент (платнени, пвц и сл.) – штампана, сликана или исписана огласна порука 

8. Дељење летака – из руке у руку и ношење паноа *** 

9. Огласна витрина – може бити само зидна на уличној фасади у непосредној близини пословног простора 

постављена тако да регулациону линију прелази највише до 30цм 

10. објекат за оглашавање на другој површини  

11.  други 

 

Локација рекламе                       
( улица и бр., к.п.) 

  

Површина рекламе П=____________м2 број реклама__________ 

 

***дозвола се издаје на основу пријаве подносиоца која садржи: димензије паноа, трасу кретања, место и 

време кретања и задржавања, односно стајања 

 

3.Обавезна документација уз захтев за издавање одобрења сходно Правилнику о типу, 

величини, условима и поступку за постављање објеката и средства за оглашавање на 

територији града Београда ( "Сл. лист града Београда" бр. 27/09): 

• фотокопија личне карте подносиоца захтева (обе стране) односно одштампани садржај 

      електронске личне карте са чипом 

• решење о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредене регистре) 

• ПИБ број (потвдра о извршеној регистрацији) 

• Документација која га легитимише као власника или корисника – закупца објекта на који 

се поставља средство за оглашавање: 



-доказ о власништву на објекту или праву коришћења објекта 

-Уговор о закупу 

• Оверена сагласност власника или корисника објекта на који се поставља средство за 

оглашавање 

• фотомонтажа (у боји) објекта са постављеним средством за оглашавање 

• Пројекат средства за оглашавање које израђује овлашћена пројектна организација и који 

је прописно комплетиран и запечаћен са потвдом и извештајем о извршеној техничкој 

контроли. 
Пројекат треба да садржи: 

 1.технички опис (материјализација, колорит као и начин качења, постављања средства за оглашавање...) 

2.техничке цртеже: 

 -ситуационо решење које садржи регулационе и грађевинске линије са приказом постојећег   објекта и 

тачним положајем средства за оглашавање на објекту 

 -основу, карактеристичне пресеке, изглед објекта са тачним положајем средства за оглашавање као и 

графички приказ самог средства за оглашавање у одређеној размери са описом материјализације и 

колорита. 

3. статички прорачун и доказ носивости и стабилности одговарајућег конструктивног решења носача 

средства за оглашавање са детаљима монтаже носача  

4. пројекат електро инсталација за осветљена и просветљена средства за оглашавање са описом промене 

рекламног садржаја и замене расветних тела као и начин напајања средства за оглашавање. 

• Доказ о уплати општинске административне таксе на захтев у износу _______дин. 
 

По потреби се прилаже: 
• Сагласност Завода за заштиту споменика културе у случајевима када се средство поставља у зони заштите 

или на заштићени објекат 

• Електроенергетску сагласност на пројекат,  ако се захтев подноси за осветљено или просветљено средство 

за оглашавање 

• Друге сагласности у зависности од типа и места постављања (органа надлежног за противпожарну заштиту, 

за ваздушни саобраћај и др.)  
 

НАПОМЕНА:  

Уколико се захтев односи на постављање посебног објекта за оглашавање на другој 

површини неопходно је приложити документацију сходно члану 40. Правилнику о типу, 

величини, условима и поступку за постављање објеката и средства за оглашавање на 

територији града Београда ( "Сл. лист града Београда" бр. 27/09): 
 

 4. Обавезна документација за продужетак: 

• фотокопија решења о постављању огласног средства 

• решење о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредене регистре) 

• уговор о закупу (ако је претходни истекао) са овереном сагласношћу закуподавца за 

      продужетак коришћења огласног средства 

• један примерак овереног Главног пројекта 

• изјава овлашћеног лица, које заступа привредни субјекат коме је издато одобрење, да се 

захтев за продужетак односи на истоветно огласно средство  
 
 
 
 

У Београду                                                                             потпис подносиоца захтева 

 

датум_______________.год                 ________________________ 

             (потпис овлашћеног лица и печат привредног субјекта)  


