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Ознака: КЛ КОИ 7.2 

 
Контролна листа: КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ДРУГИХ 

ПОВРШИНА – РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

2. КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ДРУГИХ ПОВРШИНА – РЕКЛАМНЕ 
ОЗНАКЕ 

1. Да ли се површина  јавне намене користи према својој намени? 
 

 да    2 

 не    0 

2. Да ли је за заузеће површине јавне намене/постављање 
слободностојећих рекламних ознака прибављено одобрење Одсек за 
инспекцијске, стамбено комуналне, имовинско-правне послове и 
урбанизам? 

 да    2 

 не    0 

3. Да ли поседује статистички прорачун о стабилности паноа који израђује 
лиценцирани инжењер грађевине? 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли поседује потребне сагласности јавних предузећа или власника 
објеката/локала испред којих се поставља пано (мање од 5 метара)? 

 да    2 

 не    0 

5. Да ли је рекламна ознака постављена на обилазном путу и на простору 
земљишта који припада републичкој дирекцији за путеве? 
 

 да    0 

 не    2 

6. Да ли је рекламна ознака постављена у пешачкој зони, парку, поред 
гробља, уз водоток, на мосту, у троуглу прегледности раскрснице и местима 
где се заклањају значајне градске визуре и знаменити објекти? 

 да    0 

 не    2 

7. Да ли је минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице паноа од 
најистуреније тачке бициклистичке стазе или тротоара 1,5м? 
 

 да    2 

 не    0 

8. Да ли је минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице рекламне 
ознаке од најистуреније тачке коловоза 1,5м? 
 
 

 да    2 

 не    0 

9. Да ли је површина рекламне ознаке 0,5м2 до 3м2 ? 
 

 да    2 

 не    0 



10. Да ли рекламна ознака подсећа на саобраћајни знак?  да    0 

 не    2

11. Да је стопа носача рекламне ознаке постављена изнад инсталације 
комуналне инфраструктуре? 

 да    0 

 не    2

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 22 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 20 - 22 

низак 17 - 19 

средњи 14 - 16 

висок 11 - 13 

критичан 0 - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 

 


