РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛA
Ул. Бранка Радичевића бр.1,Ниш
Инфо тел: 018 / 290-600

ПРЕДМЕТ: Захтев за постављање средстава за оглашавање
на другим површинама
Потребни подаци :

1. Назив правног лица/предузетника
2. Адреса седишта фирме
3. Телефон
4. Матични број
5. Порески идентификациони број (ПИБ)
6. Име и презиме овлашћеног лица
7. ЈМБГ
8. Адреса објекта на који се поставља
средство за оглашавање
9. Временски период заузећа од – до
10. Контакт особа (телефон)
Потребна документа за подношење захтева
Назив документа

РБ

Институција која издаје документ

1

Пројекат за постављање средства за
оглашавање или елаборат ( за налепницу,
плакат, балон, транспарент, рекламну
заставу и сл.)

Лиценцирана пројектна организација

2

Урбанистичко - технички услови

ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул. 7. јула
бр. 6, тел: 018/243-455

3

Сагласност управљача јавног пута

Дирекција за изградњу града Ниша, ул.
7. јула бр. 6, тел: 018 /241-266

4

Доказ о власништву - извод из листа
непокретности или уговор о закупу уз
сагласност закуподавца за оглашавање

5

Доказ о уплати градске административне
таксе

Напомена:

У случајевима када објекат представља културно добро потребна је и сагласност
надлежне установе за заштиту споменика културе.

За умањење износа приликом обрачуна и наплате накнаде за оглашавање на другим
површинама потребно је доставити копију последњег биланса успеха
Таксе за подношење захтева
Градску таксу у износу од 200,00 дин. уплатити на рачун број 840-742251843-73
по моделу 97 и позивом на број (Контр. бр. – 127 - ПИБ/ЈМБГ).
Сврха дознаке: Градска административна такса.
Прималац: Градска општина Палилула.
Опште информације:
Запослени је дужан да по пријему предмета, 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.
Захтев се подноси писарници Управе градске општине Палилула у Нишу, ул. Бранка
Радичевића бр. 1 у периоду од 7.30 до 14.30 часова.

У Нишу, ___________ год.
(Потпис подносиоца захтева)

