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ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију 

улица Македонска број 42 
Б Е О Г Р А Д   

 
Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање 

ИСТОВЕТНО СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 
 

На основу Одлуке о оглашавању на територији града Београда ("Службени лист града Београда", 
бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19 и 62/19) подносим захтев за издавање одобрења за 

постављање средства за оглашавање на локацији (улица и број) ___________________________________. 
Организациона јединица Управе градске општине Стари град надлежна за комуналне послове издаје 

одобрење за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2m2 и која се не налазе над 
јавном површином. 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

Име и презиме подносиоца захтева  

Правно лице/предузетник 

(пословно име) 

 

Седиште правног лица/предузетника  

МБ (матични број)  

ПИБ (порески идентификациони број)  

Контакт телефон  

 

Врста средства за оглашавање и површина ______________________________________________________. 

Време коришћења _______________________________________. 

ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЕВ 

 
1. Сагласност власника или корисника објекта на који се поставља средство за оглашавање; 

2. потврда о даљем важењу сагласности надлежне установе за заштиту споменика културе у случајевима 
из става 6. члана 12. ове одлуке; 

3. претходно оверени пројекат печатом надлежне организационе јединице из става 1. и 2. члана 49. ове 

одлуке на увид, ради потврде о даљем важењу; 
4. Доказ о уплати локалне административне таксе за захтев у износу од 315,00 дианара, која се уплаћује 

на рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац Буџет Градске општине 
Стари град. 

 
НАПОМЕНА:   

 

Подносилац захтева, у складу са одредбама члана 103. став (3) Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прилаже изјаву: 

 
1. изјава да је сагласан да сам орган за потребе поступка може прибавити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција код другог органа, када је то неопходно за одлучивање 

(решење о регистрацији правног лица/предузетника; потврда Министарства финансија о извршеној 
регистрацији-ПИБ број). 

2. изјава да ће сам прибавити и доставити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, а који су неопходни за одлучивање (решење о регистрацији правног 

лица/предузетника; потврда Министарства финансија о извршеној регистрацији-ПИБ број). 
Напомена: Заокружити одговарајући број у зависности од приложене изјаве. 

Приликом преузимања решења уплаћује се такса за издавање решења у износу од 3.675,00 динара, на 

рачун број 840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018, прималац: Буџет Градске општине Стари 
град.   

              
         ______________________________ 

             Печат и потпис овлашћеног лица   
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Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се 

покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 

изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за 

одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 

Поступак покрећем код   ____________________________________________________________________ 
 

ради остварививања права  __________________________________________________________________ 
 

и тим поводом дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 1  
 

_______________________ 
                     (место) 

_______________________                                                          __________________________ 
               (датум)                                                                              (потпис даваоца изјаве) 

 

 
II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за 

потребе поступка прибавити: 2 
 

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за 

одлучивање.  
 

 б) следеће податке:3 
 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не поднесем у року 

од ________________ дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 

 
 

    _________________________  

                    (место) 
_________________________  

________________________________ (потпис даваоца изјаве) 
               (датум)                                                                                         

 
 

 

                                                 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – 

одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје 
надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, 
откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, 
заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 
 
2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 


