
Индентификациони

број листе

К Л 28

Република Србија Општина
Сокобања Општинска управа

Сокобања Одељење за 
финансије, наплату јавних

прихода и инспекцијске
послове, Одсек за 

инспекцијске послове

Одлука о комуналном уређењу на територији

општине Сокобања („Службени лист

општине Сокобања“, број 4/2014, 7/2015,

42/2016, 6/2019)

Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника___________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта__________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ________________________________________________________________

Адреса (улица и број)_____________________________________________________________________________

Општина_______________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме___________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)____________________________________________________________________

Општина________________________________________________________________________________________

ЈМБГ___________________________________________________________________________________________

Функција _______________________________________________________________________________________

Контакт телефон:_________________________________________________________________________________

- Постављање и одржавање фирми, натписа, реклама, паноа, огласа и слично -

1. За постављање фирме, натписа, рекламних паноа, рекламне табле и

других јавних натписа на јавним површинама и другим јавним местима

постоји одобрење надлежног органа управе.

Да-2                        Не-0

2. Поштује се забрана постављања фирми, натписа, рекламних паноа,

рекламних табли и других јавних натписа на јавним зеленим површинама,

тротоарима, око дрвећа и на дрвећу, стубовима електричне и јавне расвете,

на саобраћајној и туристичкој сигнализацији на прилазима до објеката и

пролазима за пешаке и око летњих башти.

Да-2                         Не-0

3. Фирме, натписи, рекламне табле и слични објекти се одржавају у

уредном и исправном стању.

Да-2                         Не-0

4. Светлосне рекламе су осветљене ноћу, од момента паљења до момента

гашења уличног осветљења.

Да-2                          Не-0

5. Билборд, рекламни пано и слични објекти су постављени на јавним

површинама и спољним деловима зграде тако да својом величином и

положајем не ремете функционисање саобраћаја и не ремете основну

функцију објекта на који се постављају.

Да-2                          Не-0

6. Билборд и рекламни пано су постављени на минималној удаљености од

саобраћајног знака 15м тако да не заклањају саобраћајни знак.

Да-2                          Не-0



7. Распоред боја и симбола на билборду и рекламној табли не подсећа на 

саобраћајни знак. 

Да-2                          Не-0 

8. Слова, бројеви и симболи на билборду и рекламном паноу висином, 

бојом и обликом разликују се од слова, бројева и симбола на саобраћајном 

знаку. 

Да -2                          Не-0 

9. Билборд, рекламна табла и рекламни пано су постављени на тротоару 

тако да је за насметани пролаз пешака обезбеђена ширина од 3м , а на 

уличну фасаду зграде обезбеђена минимална висина од 2,20м од тротоара.. 

Да -2                          Не-0 

10. Посмртни плакати су истакнути на зграду у којој је покојник становао, 

на посебним таблама гробља, цркве, као и на таблама које су за ту намену 

постављене. 

Да-2                             Не-0 

11. У Сокобањи постоји довољан број огласних табли на којима могу да 

се истичу огласи и други јавни натписи. 

Да-2                            Не-0 

12. Поштује се забрана истицања плаката и јавних натписа на стаблима 

дрвећа, фасадама зграда или на објектима који нису изграђени за ту 

намену. 

Да-2                            Не-0 

13. Поводом државних празника и јавних манифестација град је декорисан 

декоративним паноима и другим декоративним средствима. 

Да-2                            Не-0 

14. Правна и физичка лица која врше декорацију придржавају се плана. Да-2                            Не-0 

15. У датум року правна и филизчка лица су уклонила све елементе 

декорације и сва евентуална оштећења настала услед декорације вратила 

су у првобитно стање. 

Да-2                            Не-0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 30 

Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

30 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 28 - 30 

Низак 21 - 27 

Средњи 14 - 20 

Висок 7 - 13 

Критичан 0 - 6 

 

 

Присутно лице                                                   ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


