
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 "КРАЉЕВО" 

36000 Краљево
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61

ПРЕДМЕТ: Захтев за постављање рекламе

Обављамо ________________________________________________________, 
                 (навести делатност)

па ми је потребно одобрење за постављање  рекламе.

 Рекламну таблу (светлећу или обичну), 

 Рекламни пано, 

 Уређај за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање,

(заокружити врсту рекламе која се поставља)

 поставићу на јавној површини која се налази у Краљеву на адреси (описати и локацију где се

реклама поставља):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 у периоду од ____________ до ________________.

Дана ___________2021. год.
            Краљево            

Подносилац захтева
_____________________________

(име и презиме –фирма)

из ___________________________

ПИБ:_________________________

Матични број:_________________

Текући рачун:_________________

Улица ___________________бр.__

Контакт телефон_______________



УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ:

- доказ о обављању делатности,
- скица заузећа јавне површине са димензијама (рекламне табле,  рекламног

паноа,  односно  уређајa  за  сликовно  или  звучно  обавештавање  или
оглашавање)  и позицијом места  где се поставља,  оверена и потписана од
стране подносиоца захтева, 

- доказ  о уплати новчаних обавеза  (градска и републичка административна
такса) 

 -    сагласност надлежног органа стамбено - пословне зграде за постављање 
      рекламних табли (уколико се рекламна табла поставља на заједничким 
      деловима зграде)

 ДОКАЗ О УПЛАТИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

- Градска административна такса у износу од  700,00 динара за сваки захтев
(рекламу)  на  жиро  рачун  број  840-742241843-03  корисник  буџет  града
Краљева, са позивом на модел 97,  45  050 ("Службени лист града Краљева"
бр. 13/2013, 04/2016, 21/2017, 16/2018 и 36/2019)

- Републичка  административна  такса  у  износу  од  900,00 динара  за  сваки
захтев  (рекламу)  на  жиро  рачун  број  840-742221843-57  корисник  буџет
Републике Србије са позивом на модел 97,  45  050 ( "Службени гласник РС"
бр.  43/2003,  51/2003-испр.,  61/2005,  101/2005-др.закон,  5/2009,  54/2009,
50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени дин. изн., 93/2012,
47/2013-усклађени дин. изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-усклађени дин. изн.,
45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин. изн.,
61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018-усклађени дин.
изн.,  95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн.,  86/2019,  90/2019-исп.,  98/2020-
усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021 – усклађени дин. изн.)

 НАПОМЕНА: 

     Све додатне информације у вези овог захтева можете добити на телефон:
      312-019, локал 120.


