Република Србија
Контролна листа број 1
Градска општина Палилула
Одлука о оглашавању
Одељење за инспекцијске послове
Оглашавање на отвореном простору
Одсек комуналне инспекције
Правни основ -Одлука о оглашавању на територији града Београда("Службени лист града Београда", бр. 29/2007,
34/2009, 16/2010 и 44/2014)
I) ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА
ЗАОКРУЖИ
1. Оглашавање као делатност
2. Оглашавање за сопствене потребе
II) ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ ЈЕ:
ЗАОКРУЖИ
1. Објекат за оглашавање - 2. Средство за оглашавање - 3. Оглашавање ношењем/дељењем из руке
III) Објекат/средство за оглашавање је постављено/истакнуто/ носи се, односно дели на ЗАОКРУЖИ
1. Јавној површини
2. Другој површини
IV)

КОНТРОЛА

одговори

изабери

опредељени
број бодова

утврђени
број бодова

да
40
Објекат за оглашавање постављен на јавној површини
налази се на месту које је одређено планом
не
0
Објекат/средство за оглашавање је постављено и користи
да
40
се на основу дозволе надлежне организационе јединице
не
0
2. града/ општине
Напомена: ако је одговор на питања под 1.и 2. 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
да
40
Објекат, односно средство за оглашавање постављено је и
оглашавање
се
врши
у
складу
са
дозволом
3.
не
0
да
10
Објекат, односно средство за оглашавање означено је
4. пословним, односно личним именом
не
0
да
10
Објекат, односно средство, редовно се одржава - уредног је
5. изгледа
не
0
да
15
Права утврђена дозволом нису пренета другом лицу
6.
не
0
На питања која следе, одговорити у случају да је потребно да се објекат уклони
корисник је објекат, односно средство уклонио и предузео
да
40
потребне радње у складу са одредбама одлуке(уколико је
одговор ''не'', изабери одговоре у зависности од конкретне
не
0
7. ситуације)
Објекат, односно средство за оглашавање није уклоњено по престанку
0
а) важења дозволе
Објекат, односно средство није уклоњено привремено, због извођења
неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката
0
б) или привремене измене режима саобраћаја
У случају промене неког од услова из дозволе, лице које врши
0
в) оглашавање није се у остављеном року прилагодило
г)
Објекат односно средство користи неовлашћено лице
0
Корисник места, oдносно лице које оглашава за сопствене потребе
објекат, односно средство за оглашавање није довело у уредно и
0
исправно стање у року који је решењем одредио комунални
д) инспектор
1.

НАПОМЕНА: _________________________________________________________________________________________
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
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