ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Одсек комуналне инспекције
телефон: 015/345-700
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ
РЕКЛАМЕ
1. Подаци о лицу које подноси захтев:

Име и презиме предузетника/назив
привредног субјекта
Седиште привредног субјекта
Јединствени матични број (ЈМБГ) предузетника

ПИБ
Матични број
Контакт телефон:
2. Потребни подаци

Назив улице у којој се врши
постављање светлеће рекламе
Разлог због којег се тражи
постављање светлеће рекламе
Период за који се тражи
одобрење
3. Потребна документа за издавање решења:

Назив документа

Доставља
странка

Доказ о праву власништва или коришћења зграде или објекта или
сагласност власника односно корисника објекта

Да

Сагласност и услове Завода за заштиту споменика културе Ваљево
(за објекте под заштитом)

Да

Техничку документацију (скицу фасаде зграде или простора, изглед
тенде, надстрешнице, рекламе, клима уређаја, пресек и потребне
детаље са шемом инсталација, прорачун сигурности, технички
опис са ознаком материјала и тонско решење боја)

Да

Одлука о разврставању.

Да

Биланс успеха за претходну годину

Да

Фотокопија личне карте

Да

Доказ о уплаћеној лок. админ. такси и лок. комун. такси

Да

4. Износ такси за издавање решења
Назив таксе
Број жиро

рачуна
Локална админ.

840-742241843-03

Модел и позив на Прималац
бр.
97 92-099

Буџет града

Прибавља орган
по службеној
дужности

Износ таксе (дин)

600

Шапца

такса
840-714431843-12

Локална
комунална такса

у кућицу уписати 97,
а затим број који
орган одређује на
основу ПИБ или
ЈМБГ

Буџет града
Шапца

Износ таксе
одређује орган на
основу локације,
одлуке о
разврставању,
билансу успеха и
делатности коју
обавља

Напомена: Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по
службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама
прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
Потписом на овом захтеву, подносилац изјављује да је сагласан да напред наведени орган користи
његове личне податке као и да у његово име прибави потребне податке од других органа, искључиво у сврху
реализације захтева.
У Шапцу, дана ______________ године.
Потпис подносиоца
______________________________

