
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молимо Вас да образац попуните читко штампаним словима 

 
Подаци о лицу које подноси захтев: 

Име и презиме 
(за правно лице/предузетника - 

назив) подносиоца захтева 
 

Адреса/седиште 
 

 

Контакт телефон 
 

 

 
Подносим захтев да ми на основу чл. 49. Одлуке о оглашавању на територији града 
Београда (“Сл. лист града Београда”, бр. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018, 
26/2019 и 62/2019 издате одобрење за постављање средства за оглашавање: 
 
______________________________________________________________________________ 

                (навести место и услове постављања) 

 
______________________________________________________________________________ 
                                         (навести врсту и димензије средства за оглашавање)                                                 

 
______________________________________________________________________________ 

             (навести адресу за оглашавање) 

 
Период постављања од _________________ године до _________________ године.  
 
Дозволу за постављање средства за оглашавање надлежна организациона јединица издаје 
за текућу годину. 
 
Уз захтев се обавезно прилаже: 
 
1. техничка документација (пројекат средства за оглашавање, односно елаборат) прописно 

комплетирана и запечаћена јемствеником, у папирној и дигиталној (PDF) форми у три 
примерка; 

2. сагласност власника односно корисника површине на коју се поставља средство за 
оглашавање, оверена код јавног бележника; 
 

 

ГРАД БЕОГРАД- ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 
Одељење за  грађевинскe, комуналне и послове инвестиција   
Одсек за инвестиције и комуналне послове  
Магистратски трг бр. 1, Земун 
 

Захтев за издавање одобрења за постављање средства за 
оглашавање 

 



 
3. сагласност надлежне установе за заштиту споменика културе у случајевима када се 

средство за оглашавање поставља на објекту који представља културно добро или на 
објекту који ужива статус добра под претходном заштитом, односно на објекту који се 
налази у заштићеној просторно културно-историјској целини или у целини која ужива 
претходну заштиту; 

4. 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, електроенергетска 
сагласност уколико се средство за оглашавање прикључује на линијски инфраструктурни 
објекат, сагласност Друштва архитеката и др.); 

5. копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно корисника постојећег мерног места, 
уколико се средство за оглашавање напаја електричном енергијом са истог; 

6. доказ о плаћеној административној такси: 
- општинска административна такса за подношење захтева у износу од 315,00 

динара, уплата на текући рачун број: 840-742251843-73, модел 97, позив на број  
35-021; 

- општинска административна такса за издавање решења у износу од 3.675,00 
динара (број рачуна 840-742251843-73, модел 97, позив на број 35-021), уплаћује 
се приликом преузимања решења; 

7. изјава корисника места да ће пре постављања средства за оглашавање прибавити све 
потребне сагласности ЈКП/ЈП и других институција у чијој су надлежности инсталације и 
објекти који могу бити угрожени постављањем предметног средства односно објекта. 

 
 
 
Одредбом члана 49. Одлуке о оглашавању на територији града Београда (“Сл. лист града 
Београда”, бр. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018 и 26/2019) прописано је да у 
случају када се захтев за оглашавање односи на средство за оглашавање чија је површина 
мања од 2 м² и које се не налази над јавном површином (друга површина) дозволу издаје 
организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове. 
 
 
 
 

 
 

                      подносилац захтева 
 

                        _______________________ 
                                                                                                                       потпис 
 
 
 
 

                       


