
  

 

Форма и садржај градског обрасца су прецизирани Правилником о рационализацији рада градских управа и служби Града Ниша 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКA ОПШТИНA МЕДИЈАНА 

Инфо тел: 018 532-992 

Бр. предмета: _________________ 

Шифра АП: ОКП 6 

 

                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

 

1.     Уколико Захтев за заузеће  површине за постављање средстава за 

оглашавање подносите ПРВИ  пут,  потребно је да попуните обрасце који се налазе у 

фолдеру под називом „Подношење захтева први пут“ , односно образац - Захтев за заузеће 

друге површине за постављање средстава за оглашавање и пријаву за ЛПА. 

               Такође је потребно приложити и документацију наведену у обрасцу- Захтев за 

заузеће друге површине за постављање средстава за оглашавање. 

 

 

          2.     Уколико већ имате одобрење за заузеће површине ради постављање средства за 

оглашавање за 2020.годину,  потребно је да попуните обрасце који се налазе у фолдеру под 

називом „Подношење захтева за продужење одобрења“ , односно образац - Захтев за 

заузеће друге површине за постављање средстава за оглашавање (ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА) са 

изјавом и пријаву за ЛПА. 

               Такође је потребно приложити и документацију наведену у обрасцу- Захтев за 

заузеће друге површине за постављање средстава за оглашавање (ПРОДУЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА). 
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