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Ред. 

број 
Питање Одговор и број 

бодова 

 

1. 

Врсте оглашавања: 

 
• Оглашавање као делатност 

• Оглашавање за сопствене потребе 

 

 

 
2. 

Предмет контроле је: 

 
• Објекат за оглашавање 

• Средство за оглашавање 

• Оглашавање ношењем/дељењем из руке 

 

 

 
3. 

Објекат/средство за оглашавање је постављено/истакнуто/ 

носи се, односно дели на: 

 
• јавној површини 

• другој површини 

 

 

4. 
Објекат/средство за оглашавање је постављено и користи се на 

основу дозволе надлежне организационе јединице града 

града/ општине 

да- 

не- 

-бр. бодова- 

-бр. бодова- 

Напомена: ако је одговор на питање под 4. негативан, инспектор доноси решење о уклањању 

објекта/средства, односно забрањује оглашавање „дељењем из руке“, без даљих провера 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА МЕСТА/ЛИЦА КОЈЕ ОГЛАШАВА ЗА СОПСТВЕНЕ 

ПОТРЕБЕ 
 

5. Објекат, односно средство за оглашавање постављено је и 

оглашавање се врши у складу са дозволом 

да- 

не- 

-бр. бодова- 

-бр. бодова- 
 

6. Објекат, односно средство за оглашавање означено је 

пословним, односно личним именом 

да- 

не- 

-бр. бодова- 

-бр. бодова- 

7. Објекат, односно средство, редовно се одржава - уредног је 

изгледа 

да- -бр. бодова- 

 
 

8. 
Права утврђена дозволом нису пренета другом лицу да- -бр. бодова- 

 

не- -бр. бодова- 



На питања која следе, одговорити у случају да је потребно да се објекат уклони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

корисник је објекат, односно средство уклонио и предузео 

потребне радње у складу са одредбама одлуке 

 

 

(уколико је одговор ''не'', изабери одговоре у зависности од 

конкретне ситуације) 

 
• Објекат, односно средство за оглашавање није 

уклоњено по престанку важења дозволе 

• Објекат, односно средство није уклоњено 

привремено, због извођења неодложних радова на 

заштити и одржавању комуналних објеката или 

привремене измене режима саобраћаја 

• У случају промене неког од услова из дозволе, лице 

које врши оглашавање није се у остављеном року 

прилагодило 

• Објекат односно средство користи неовлашћено 

лице 

• Корисник места, дносно лице које оглашава за 

сопствене потребе објекат, односно средство за 

оглашавање није довело у уредно и исправно стање у 

року који је решењем одредио комунални инспектор 

да- -бр. бодова- 

не- -бр. бодова- 

 

Максималан број бодова: Утврђен број бодова: 
 

 
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен 

ризика 
распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 5  
Низак 4,3  

 

Средњи 2  
Висок 1  

критичан 0  
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