ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Ш А Б А Ц
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање одобрења
___________________________
Молим да ми одобрите постављање светлеће рекламе у Шапцу, у ул.
________________________________________
Напомена:
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 __________, год.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_________________________________
/име и презиме/ односно назив фирме
__________________________________
/место становања/ односно седиште
__________________________________
/улица и број/
ЈМБГ: ____________________________
ПИБ: _____________________________
Матични број:______________________
Телефон:__________________________
Уз захтев прилажем:
1. Доказ о праву власништва или коришћења зграде или објекта или сагласност
власника односно корисника објекта,
2. Сагласност и услове Завода за заштиту споменика културе Ваљево (за објекте
под заштитом)
3.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),
4. Фотокопију личне карте.
5. Одлуку о разврставању.
6. Биланс успеха за претходну годину.
7. Доказ о уплати:
СВРХА ДОЗНАКЕ: Локална административна такса од 600,00.-дин.
жиро рачун број: 840-742241843-03
ПРИМАЛАЦ: Градска административна такса
ПОЗИВ НА БРОЈ: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
износ од: ______________ дин.,
СВРХА ДОЗНАКЕ: локална комунална такса
жиро рачун бр. ____________________________
ПРИМАЛАЦ: Буџет ГУ Шабац
ПОЗИВ НА БРОЈ: у кућицу уписати 97, а затим 92-099

Уредно попуњен захтев са прилозима, предати на Јединствени шалтер
услужног центра Градске управе, Господар Јевремова број 6.
Напомена:
За издавање одобрења за постављање светеће рекламе уз тражену
документација из захтева доставити доказ о уплати локалне административне
таксе у износу од 600,00 динара, а не и доказ о уплати локалне комуналне таксе.
Достављен захтев комунални инспектор, по службеној дужности, доставља
ЈУП ПЛАН Шабац ради добијања мишљења о могућности постављања светлеће
рекламе. Подносилац захтева ће бити обавештен о висини износа који треба да
плати ЈУП ПЛАН Шабац ради добијања мишљења.
Комунални инспектор доноси решење о постављању светлеће рекламе, по
добијању позитивног мишљења од ЈУП ПЛАН, а за подносиоце захтева за које је
Одлуком о разврставању и висином биланса за претходну годину, зависно од
површине локала, предвиђено плаћање локалне комуналне таксе, достављањем
и доказа о уплати исте.

