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К О Н Т Р О Л Н A   Л И С Т А БР  1 
Комуналне инспекције   

 
 
о инспекцијском прегледу ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
на адреси __________________________________________________________________________________________________ 
 
Контролу извршио-ла:    _____________________________________________________________________________ 

    (Име и презиме комуналног инспектора) 
 
Странка/опуномоћеник  _____________________________________________________________________________ 

            (Име и презиме одговорне особе) 
 
 
Контролнa листa је сачињенa на основу члана 14.  Закона о инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр. 36/15) , према члану 32  
Закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС” бр. 88/11 и 104/2016) и на основу члана 
_____________________________________________________________________________________. 
 
 

     1.    ПОСТАВЉАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА,  ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ И ОГЛАШАВАЊЕ НА                                    
ОТВОРЕНИМ ПОВРШИНАМА ПУТЕМ РЕКЛАМНОГ ПАНОА 

Да ли сте упознати, да се услови за постављање урбаног мобилијар, монтажних 
и други  објекати и уређаја на јавноим површинама, као и услови и начин 
оглашавања на отвореним површинама на територији Града ,   регулисани : 

да не бод НАПОМЕНА 

1 

Одлуком о уређењу општине Бујуановац, којом се прописују општи  
услови  уређења општине Бујановац, актима донетим на основу ове 
одлуке, као и на основу других аката којима се регулишу услови за 
њихово постављање. 

  5  

 2. 

 Објекати и уређаји се привремено постављају  на јавној површини,по 
поднетом захтеву, на основу решења о одебрењу који доноси  за 
одељење за урбанизам, грађевинско земљиште и инвестиције, уз 
претходну сагласност Комисији за опште и комунално уређење општине. 

  5  

   3. 

Рекламни панои се постављајуана отвореној површини, по поднетом 
захтеву на основу решења о одобрењу које доноси општинска управа 
одељење за урбанизам , грађевинско земљиште и инвестиције, уз 
претходну сагласност Комисије за постављање рекламних паноа. 
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4. 

Постављање урбаног мобилијара и објекти и уређаји се регулишу 
-Правилник о техничким и другим условима за постављање објеката и 
уређаја на јавној површини, чији је саставни део Елаборат. 
-Решење о одређивању места за постављање киоска и барака, чији је 
саставни део Елаборат 
-Решење о одређивању места за постављање одређених објеката и 
уређаја на јавној површини која је у зони заштите, 
-Решење о одређивању места за постављање објеката на тргу 

  5  

5. 
Постављање рекламних паноа на отвореним површинама се регулишу 
-Правилником о техничким и другим условима за постављање билборда и 

  5  
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другог срества за оглашавање 
-Правилником о техничким и другим условима за постављање срестава за 
оглашавањед на фасади, крову и другим површинама зграде и за 
истицање фирме на пословном простору, 
-Решење  одређивању места за постављање билборда,, чији је саставни 
део Елаборат, 
-Решење о одређивању плакатних места, чији је саставни део Елаборат,  
-Решење о одређивању места за постављање електронског дисплеја без 
тона, чији је саставни део Елаборат. 

6. 

Подносилац захтева је дужан да приложи 
1. Потврду о извршеној регистрацији (ПИБ) 
2. Технички цртеж у одговарајућој размери 
3. Услове за постављање објекта (Технички услови), које израђују 

Завод за урбанизам, уколико се поставља киоск, превозно 
срество реконструисано у монтажни објекат прилагођено за 
обављање угоститељске делатности, летња башта, зимска башта 
и контејнер за мониторинг и за потребе хуманитерних и других 
активности од јавног интереса 

4. Фотографски приказ јавне површине на којој ће објекат и уређај 
бити постављен 

5. Уговор о одржавању чистоће, закључен са надлежним јавним 
предузећем, уколико подносилац захтева обавља комерцијалну 
делатност 

6. Уговор о обнови јавне зелене површине закључен са јавним 
предузећем коме је поверено одржавање јавне зелене 
површине, уколико су постављени на јавној зеленој површини 

7. Услови и мере техничке заштите и сагласност Завода за заштиту 
споменика и културе. 
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7. 

Одобрење се издаје најдуже за период од једне године, под условом  
1.да је доставио прописну документацију 
2.измирио дугове на основу изворних јавних прихода Града 
3.да општинска управа за инспекцијске послове није донела акт којим је 
подносиоцу захтева наложено уклањање објеката и уређаја са јавне 
површине у периоду од три месеца пре дана подношења захтева. 
 

  5  

8, 
Ималац одобрења је дужан да плати локалну комуналну таксу, у складу са 
одлука којом се уређује локална комуналн такса и посебним решењем 
које доноси Градска пореска управа                           

  5  

9. 

 Одобрење ће бити укинуто пре истека периода за које је издато ако 

1.постави објекат, односно уређај, супротно условима наведеним у 
одобрењу,  

2.користи објекат, односно уређај, за делатност која није утврђена у 
одобрењу, 

3. има пословни рачун у блокади дуже од шест месеци 

4.не постави на јавну површину објекат или уређај за који је издато 
одобрење 

5.пренесе коришћење јавне површине другом лицу, уколико није 
другачије прописано 

6.ако је брисан из регистра привредних субјеката 

Комунални инспектор, на захтев надлежног органа Града, решењем може 
наложити да се објекти и уређаји привремено уклоне када је то 
неопходно, о чему обавештава  општинску  управу и општинску пореску 
управу. 
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10. 

Имаоци одобрења дужни су да одржавају у исправном, уредном и чистом 
стању објекте и уређаје, да се старају о исправности и стабилности 
објеката и уређаја, као и о сигурности и безбедности њихових корисника 
и других лица 

   
 
5 

 

11. 

Приликом постављања објеката и уређаја на јавним површинама, имаоци 
одобрења не смеју оштети јавну површину и дужни су да се одржавају у 
исправном, уредном и чистом стању а након укидања одобрења или 
истека заузећа, ималац одобрења је дужан да уклони објекат са јавне 
поврђине и доведе је у првобитно и технички исправно стање. 

  5  

12 

За време одржавања манифестација којима је покровитељ општина или 
извођење радова, објекти и уређаји, постављени на јавној површини на 
основу одобрења, могу се привремено уклонити или изместити за време 
трајања манифестације, одмжносно док трају радови 
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    2.         КОМУНАЛНА  ИНСПЕКЦИЈА 

Да ли сте упознати да у случају заузећа јавне површине без одговарајуће 
документације, комунална инспекција врши радње и доноси следеће акте: 

да не бод 
 

1 
Послове инспекцијског надзора на основу законских овлашћења над 
спровођењем Одлуке о уређењу града, других аката и појединачних аката 
на основу ове Одлуке и Закона о инспекцијском надзору. 
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2 

Решење о уклањању урбаног мобилијара и објеката и уређаја и других 
предмета и ствари који су постављени на јавној и другој површини без 
одобрења, као и објекти и уређаји који се не користе у складу са 
одобрењем. 
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3 Решење о  извршењу, под претњом принудног извршења   5  

4 Закључак о трошковима принудног извршења   5  

5 
Подносе захтев за покретање прекршајног посупка у складу са казненим 
одредбама Закона о прекршајима и изда прекршајни налог. 
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ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 91-100  

Низак 81-90  

Средњи 71-80  

Висок 61-70  

Критичан 0-60  

 
Контролни лист је састављен у 2 примерка од којих се један уручује контролисаном субјекту. 
 
Потпис странке                                                                           Потпис комуналног инспектора 
 
---------------------------------------------------------------                                                          ----------------------------------------------------------------------------- 


