ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Жоржа Клемансоа 19
Београд

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА И ПОВРШИНАМА ОБЈЕКТА
Подаци о инвеститору:
Назив привредног друштва /
предузетника
Адреса седишта (из АПР-а)
Контакт особа
Контакт телефон / контакт e-mail
Порески идентификациони број
Матични број правног лица /
предузетника
Основни подаци о средству за оглашавање:
1.

Локација постављања средства за оглашавање (улица и број):
________________________________________________________

2.

Општина:
________________________________________________________

3.

Врста средства за оглашавање:
Посебан објекат за оглашавање на другој површини
Средство за оглашавање на објекту
Средства за оглашавање на перфорираном синтетичком материјалу (транспарент)
Рекламне витрине

(означити врсту)
4.

Осветљеност:
Неосветљено и непросветљено средство за оглашавање
Осветљено / Просветљено

(означити врсту)

У Београду,
_______________________

Подносилац захтева:
_____________________________________

Потребна документација за издавање Сагласности:
-

Доказ о власништву, односно праву коришћења и/или сагласност власника, односно корисника
површине површине на коју се поставља средство за оглашавање;

-

Потврда о статусу објекта надлежне установе за заштиту споменика културе (Завода за заштиту
споменика културе Града Београда или Републичког завода за заштиту споменика културе);

-

Техничка документација у папирној и дигиталној форми у три примерка, у складу са Прилогом
1, тачка 3. Одлуке о оглашавању на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, под
бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/2020, 106/20, 152/20, 39/21, 111/21 и
120/21);

-

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

-

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 стамбене заједнице уколико се средство за
оглашавање поставља на заједничком делу фасаде, 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.);

-

Изјава подносиоца захтева 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.

