
Назив правног лица (за правна лица) ____________________________________________________ 
Седиште правног лица ____________________________________________________ 
ПИБ: ________________________________  
МБ: __________________________________ 

                                                                                          Ј К П „П Р О С Т О Р“ 
                                                                                       С О М Б О Р 

 
ПРЕДМЕТ:  Захтев за заузеће јавне површине ради постављања РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ/БИЛБОРДА 

 
Обраћам се Наслову са захтевом да ми изда решење којим се одобрава заузеће јавне површине у 

___________________ улица и број _________________________________________,а ради привременог 
постављања рекламне ознаке/ билборда ____________________________________________________(навести 
намену рекламне ознаке и врсту: двостарана, покретна или фиксна) површине___________ м². 

 Уз захтев прилажем: 

1. Решење о регистрацији фирме, 

2. Доказ о праву својине односно закупа на објекту, ако се захтев подноси за постављање билборда или 
рекламних ознака на зидовима односно фасади објекта, 

3. За фиксне рекламне ознаке: положај рекламне ознаке и други урбанистичко-технички услови одређени 
ситуационим планом израђених од стране Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Сомбора,(прибавља ЈКП“Простор“ Сомбор, о трошку подносиоца захтева) 
За покретне рекламне ознаке: технички цртеж односно скицу са мерама које дефинишу положај рекламне 
ознаке на јаној површини и мерама које дефинишу димензије рекламне ознаке, 

4. Изглед (скицу) односно фотомонтажу рекламне ознаке са дефинисаним бојама дизајном и рекламном 
поруком, 

5. За фиксне рекламне ознаке: технчки опис и скицу конструкције рекламне ознаке са дефинисањем димензија, 
типа конструкције, материјала и димензија конструктивних елемената, 

6. Статички прорачун сигурности израђен од стране овлашћеног пројектанта (за билборде, за слободностојеће 
рекламне табле површине веће од 1м² и конзолне рекламне табле површине веће од 0,5м²), 

7. Прорачун и шему инсталација, и сагласност електродистрибуције, ако се захтев подноси за постављање 
билборда или рекламне ознаке која је осветљена, светлећа и 

8. Сагласност и услове надлежних органа за постављање рекламне ознаке на јавној површини (ЕД „Сомбор“, 
ЈКП „Водоканал“ Сомбор, „Сомбор-гас“ Сомбор, „Телеком Србија“ ИЈ Сомбор, СББ, ПЈ Сомбор и ЈКП 
„Енергана“ Сомбор) Ако се захтев подноси за постављање билборда и рекламних ознака у путном појасу 
локалних, некатегорисаних, регионалних и магистралних путева (прибавља ЈКП“Простор“ Сомбор, о 
трошку подносиоца захтева). 

 
НАПОМЕНА: Уколико захтев подноси правно лице потребно је доставити и именовање законског заступника 
односно овлашћеног представника. 
Лицу које је било обвезник постављањем, односно коришћењем рекламне ознаке у предходном периоду, неће се 
издати позитивно Решење уколико има неизмирене финансијске обавезе за коришћење јавне површинр. 

Ако се локација налази у „Венцу“, пројекат рекламне ознаке ознаке доставити у два примера (један пример 
се упућује Заводу за заштиту споменика културе Петроварадин, обзиром да се локација налази у овиру 
заштићено културно-историјске целине). 

                   ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

               У Сомбору, дана______________.год.                                       ______________________________________ 
                                                                                                                 (Својеручни потпис и печат за правна лица) 

                                                                                                   ______________________________________ 
                                                                                                                                         (Контакт телефон) 


