
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 7/2014.  
05. јуна 2014. године  
Сремски Карловци 

Примерак: 40,00 дин. 

 
 
На основу члана 64. став 1. тачка 11. Статута Општине Сремски Карловци 
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12), Општинско 
веће Општине Сремски Карловци  на 27. седници одржаној 5. јуна 2014. године, 
доноси 
  

ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ-

ИЗЛОЖБЕНИХ ПУЛТОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА ДОМАЋЕ 

РАДИНОСТИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се услови за привремено постављање покретних тезги-
изложбених пултова на јавним површинама у Општини Сремски Карловци за 
продају производа домаће радиности.  

Члан 2. 

Ради подстицања развоја домаће радиности и старих заната дозвољава се групи 
излагача производа домаће радиности заузеће јавне површине постављањем 
сопствених покретних тезги-изложбених пултова у Сремским Карловцима, без 
плаћања локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 

Писмени захтеви за заузеће јавне површине подносе се Одељењу за урбанизам, 
комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине 
Сремски Карловци, које доноси решење којим се одобрава заузеће јавне 
површине. 
 
Заузеће јавне површине из става 1. овог члана може се одобрити за највише 2 
викенда месечно (субота и недеља). 
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Члан 4. 

Подносилац захтева из члана 4. ове Одлуке (у даљем тексту: Излагач) мора се 
придржавати следећих Правила понашања: 

1. Излагач је дужан да води рачуна о хигијени  на продајном месту, не прави 
буку, као и да не омета друга лица која користе јавне површине на којима 
се налазе продајна места.  

2. Излагач је дужан је да постави сопствени типски изложбени пулт, који се 
састоји од стола, столице и сунцобрана, са постољем.  

3. Излагач је дужан да се налази поред  свог изложбеног пулта. 
4. Уношење и изношење изложбеног пулта и робе у центар града, може се 

вршити искључиво ручно, тј. помоћу ручних колица. Забрањено је 
улажење у пешачку зону моторним возилима, било отварањем рампе, или 
преко пешачке стазе. 

5. Излагач има право да на продајном месту излаже и продаје  искључиво 
производе 
сопствене домаће радиности, односно ручне радове. 

6. Излагач је дужан да се придржава техничких, санитарних и других 
законских прописа везаних за промет ове врсте робе. 

7. Излагач је обавезан да обезбеди пролаз грађанима и приликом коришћења 
локације поступа са пажњом доброг домаћина.  

8. Након престанка коришћења локације, Излагач  је дужан да исту сваки дан 
доведе у првобитно стање. 

9. На продајном месту није дозвољено продавати алкохол и алкохолна пића. 
10. Излагач је дужан да изложбени пулт постави на за то одређено место на 

одобреној локацији, а по редоследу долажења на пијацу. 
11. Излагачи не могу користити урбани мобилијар нити друге објекте или 

уређаје постављене у центру Сремских Карловаца намењене туристима и 
другим посетиоцима центра, посебно клупе и зелене површине.  
 

Члан 5. 
 

За време одржавање других манифестација на одобреном простору или из других 
разлога, Општинска управа може Излагачу привремено ускратити одобрење за 
заузеће јавне површине за излагање и продају робе. 

Члан 6. 

У случају да се Излагач не придржава  Правила наведених у  члану 4. ове Одлуке 
Општинска управа  Општине Сремски Карловци може ускратити издавање 
одобрења за заузеће јавне површине. 

Члан 7. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за 
инспекцијске послове Општинске управе Општине Сремски Карловци. 
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Члан 8. 

Oвa Одлука ступa нa снaгу осмог дана oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу 
Општине Сремски Карловци“. 

 

Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Сремски Карловци             ПРЕДСЕДНИК  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ              
Број: 352-61/2014-I/2             Миленко Филиповић 
Дана: 5. јуна 2014. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 11. Одлуке о привременом  постављању  објеката на јавним 
површинама у Сремским Карловцима ("Службени лист Општине Сремски Карловци", 
бр. 03/2014),  и  члана 64. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци 
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12), Општинско веће 
Општине Сремски Карловци  на 27. седници одржаној 5. јуна 2014. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се  правила урбанистичке регулације и 
технички услови за привремено постављање и функционисање монтажних објеката 
и других објеката и уређаја (у даљем тексту: објекти и уређаји) на јавним 
површинама, одређују посебни услови за постављање појединих објеката и уређаја 
према деловима територије Општине Сремски Карловци (у даљем тексту: 
Општина), и утврђују други ближи услови за постављање објеката и уређаја. 

Члан 2. 

У оквиру Општине утврђују се зоне у којима  се налази урбани мобилијар и 
објекти и уређаји који се могу привремено постављати на јавним површинама и то: 

I зона обухвата ужи центар Сремских Карловаца и то: Трг Бранка 
Радичевића; Трг Патријарха Бранковића; део Прерадовићеве улице закључно са 
кућним бројевима објеката у ул. Прерадовићева бр. 13 и 16; део улице 
Патријарха Рајачића, закључно са кућним бројевима објеката у ул. Патријарха 
Рајачића бр. 22 и 29; део улице Митрополита Стратимировића, закључно са 
кућним бројевима објеката у ул. Митрополита Стратимировића бр. 21 и 32; део 
улице Карловачких ђака закључно са кућним бројевима објеката у ул. 
Карловачких ђака бр. 29 и 36 и део улице Карађорђева закључно са кућним 
бројевима објеката у ул. Карађорђева бр. 22 и 23,  

II зона обухвата подручја Сремских Карловаца која нису обухваћена I зоном.  
 

Члан 3. 

Објекти и уређаји постављају се на јавној површини под условом да се за 
приступ овим објектима и уређајима не користи коловоз, бициклистичка стаза или 
јавна зелена површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим окнима 
(шахтовима) и несметан пролаз интервентних возила. 
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II ОПШТА УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И 
НИВЕЛАЦИЈЕ 

Члан 4. 

Општа правила урбанистичке регулације представљају скуп међусобно 
зависних елемената од значаја за привремено постављање мањих монтажних 
објеката и уређаја. 

Општим правилима урбанистичке регулације утврђује се регулациона линија 
и дају нивелационо - технички услови уређења простора на који се  монтажни 
објекти или уређаји постављају. 

Члан 5. 

Монтажни објекти и уређаји могу се постављати на јавним површинама у 
складу са следећим основним правилима урбанистичке регулације: 

 
1. положај и димензије објеката и уређаја лоцираних појединачно, односно 

групно не смеју да ремете основну функцију јавних површина и утичу на 
безбедност саобраћајних токова као и да нарушавају доминантне и 
карактеристичне градске визуре. 

2. монтажни објекти и уређаји морају да буду израђени од квалитетних 
материјала и квалитетно обрађени, да су монтажно - демонтажног склопа и 
да буду у целини покретни - мобилни. 

3. вертикално ограђивање елементима који би представљали визуелну 
препреку и угрозили безбедност пешачко - колског саобраћаја није 
дозвољено. 

4. вечерња расвета монтажних објеката и уређаја мора бити прилагођена јавној 
расвети на начин да не ремети постојећи јавни простор. 

 
Члан 6. 

 
Услови за постављање монтажних објеката и уређаја у односу на колско-

пешачке саобраћајнице и постојеће објекте су следећи: 
1. за важније градске правце: државни пут, локалне путеве и улице кроз које 

пролази јавни градски превоз путника и путнички саобраћај минимална 
растојања монтажних објеката и уређаја износи 1,0 метара од ивице 
коловоза. 

2. за остале градске правце: сабирне и стамбене улице минимално растојање 
износи по правилу 0,8 метара. 

 
Члан 7. 

Уз постојеће објекте и на фасаде зграда могу се постављати само монтажни 
објекти и уређаји специјализоване врсте осим киоска и летњих башти, уз услов да 
се обезбеде слободни пешачки токови минималних ширина датих према типу улице 
у којој су лоцирани, у складу са чланом 6. овог Правилника. 
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Члан 8. 

Нивелациона решења подразумевају да се у саобраћајном профилу улице, 
ради изједначавања различитих попречних нагиба јавне површине (тротоари, 
риголи и слично), дозвољава израда монтажно - демонтажног пода максималне 
висине 35 cm, без фиксирања за подлогу и са остављањем пешачког тока у нивоу 
тротоара, минималних ширина датих према типу улице у којој су лоцирани, сходно 
члану 6. Правилника. 

Члан 9. 

Постављање  монтажних објеката и уређаја подразумева плато који мора 
бити изграђен од тврдог материјала, исправно нивелисан и повезан са тротоаром 
односно пешачком површином (уколико постојеће стање јавне површине није 
одговарајуће). 

Члан 10. 

Постављање монтажних објеката и уређаја не сме да угрози постојеће 
елементе комуналних инфраструктурних мрежа и да омета интервенције на њима, 
те се њихово постављање условљава сагласношћу надлежних предузећа. 

Члан 11. 

Уколико се монтажни објекти и уређаји постављају у зони заштићених 
амбијенталних целина односно заштићеној околини непокретног културног добра, 
морају испуњавати и посебне услове које утврди надлежни завод за заштиту 
споменика културе. 

III ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ 

Члан 12. 

Минимална ширина летње и зимске баште износи 1,40 m. 

Минимална удаљеност летње и зимске баште од ивице коловоза мора да 
буде 1,00 m, од јавне површине одређене за паркирање возила и бициклистичке 
стазе 0,50 m, и од аутобуског стајалишта 3,00 m. 

Изузетно од става 1. овог члана, ширина летње баште може да буде мања од 
1,40 m, уколико је обезбеђен простор за кретање пешака од најмање 1,60 m. 

Уколико се летња башта поставља у складу са ставом 3. овог члана, у оквиру 
летње баште не може да се постави ограда. 

Члан 13. 

Летња и зимска башта могу да се поставе у близини колског или пешачког 
улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна 
удаљеност летње и зимске баште од улаза 0,50 m. 
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Летња и зимска башта могу да се поставе у близини раскрснице, под условом 
да се обезбеди одговарајућа прегледност раскрснице. 

За летњу башту  која се поставља у близини раскрснице, потребно је 
прибавити мишљење вештака саобраћајне струке. 

Члан 14. 

Када се летња и зимска башта постављају у близини споменика, фонтана, 
јавних чесми и јавних бунара, минимална удаљеност летње и зимске баште од 
наведених објеката износи 3,00 m. 

ЛЕТЊА БАШТА 

Члан 15. 

Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности, који се поставља 
на јавној површини испред, иза или са стране објекта или дела објекта у коме се 
обавља искључиво угоститељска делатност (у даљем тексту: угоститељски објекат), 
у складу са чл. 4. до 11. овог правилника. 

Летња башта се поставља на начин и у складу са добијеним урбанистичким 
условима и то тако да не омета саобраћај, кретање пешака и снабдевање околних 
локала, а да при том омогућава несметану комуникацију са угоститељским објектом 
и испуњава основне санитарно техничке услове. 

Летња башта која се поставља на удаљености мањој од 3 m од суседних 
пословних објеката, односно уз суседне пословне објекте, поставља се уз сагласност 
власника локала испред којих се поставља летња башта. 

У оквиру летње баште може да се постави: 
 

1. монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80 m, израђена од дрвета или 
метала, која мора да буде провидна и жардињере са украсним биљкама, под 
условом да ограда, односно жардињере не излазе из габарита летње баште; 

2. подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 m, у циљу 
омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења воденим млазом; 

3. одговарајући број сунцобрана натур беле боје, са једним или два вертикална 
ослонца. 

 
Изузетно од става 4. тачка 2. овог члана, висина подијума може да буде већа од 

0,16 m, у случају постојања нагиба терена. 

У летњој башти рекламне ознаке могу да се исписују искључиво на вертикалном 
препусту сунцобрана. 
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ЗИМСКА БАШТА 

Члан 16. 

Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне 
конструкције, са стакленим испунама, без парапета намењен угоститељској 
делатности. 

Стаклене испуне из става 1. овог члана имају оквире, који могу бити од 
алуминијума, челика или дрвета (не могу бити од ПВЦ профила), а постављају се 
тако да се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење. 

Зимска башта поставља се на јавној површини испред, иза или са стране 
угоститељског објекта или дела објекта у коме се обавља искључиво угоститељска 
делатност, у складу са чл. 4. до 11. овог правилника, и то тако да се не угрожава 
пешачки и колски саобраћај. 

Зимска башта поставља се највише до ширине угоститељског објекта. 

Зимска башта може да се постави непосредно уз угоститељски објекат, или 
као слободностојећа монтажно-демонтажна конструкција тако да се обезбеди 
минимална ширина пролаза за пешаке од 2,00 m. 

Зимска башта не може да се постави ако се угоститељски објекат налази у 
објекту лоцираном унутар граница утврђеног културног добра, просторне културно-
историјске целине или у објекту утврђеном за споменик културе. 

Изузетно од става 6. овог члана, зимска башта може да се постави уз 
сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе. 

Члан 17. 

Зимска башта поставља се на подијум висине до 0,16 m у циљу омогућавања 
сливања атмосферских вода и чишћења воденим млазом. 

Изузетно од става 1. овог члана, висина подијума може да буде већа од 0,16 
m, у случају постојања нагиба терена. 

Монтажно-демонтажни кровни покривач зимске баште мора да буде израђен 
од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног 
нагиба до 5%. 

Члан 18. 

Зимска башта поставља се у складу са: 
1. урбанистичким условима, 
2. статичким прорачуном конструкције, 
3. атестом за грејна тела, 
4. шематским приказом инсталација за грејна тела са распоредом грејних тела, 
5. електро-пројектом у складу са  важећим прописима, и 
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6. шемом евакуационог пута у угоститељском објекту, уколико се зимска 
башта поставља непосредно уз угоститељски објекат. 

 

IV. ДРУГИ OБJEКTИ И УРEЂAJИ 

Члaн 19. 

Teхнички услoви утврђeни у чл. 4. дo 11. oвoг прaвилникa, схoднo сe 
примeњуjу и нa пoстaвљaњe: зиднe и слoбoднoстojeћe витринe, пoкрeтнe тeзгe, 
излoжбeнoг пултa, урeђaja зa кoкицe, другe пeчeњaрскe прoизвoдe, "хoт-дoг" и сл., 
рaсхлaднoг урeђaja, oбjeктa зa извoђeњe зaбaвнoг прoгрaмa, мoнтaжнo - дeмoнтaжнe 
oгрaдe и жaрдињeрe. 

Члан 20. 

Киоск је приземни монтажно - демонтажни објекат површине по правилу до 
25 m2 израђен од стране регистрованог произвођача, са потребном атестном 
документацијом, који служи за обављање трговинских, занатско-услужних и других 
делатности које не утичу штетно на животну средину. 

Постављање киоска не сме угрозити пешачки и колски саобраћај.  

Типови киоска, односно димензионо - техничке карактеристике зависе од 
месних прилика и постојећег стања на постојећим локацијама. 

Типови и локације киоска за одређене зоне Општине подразумевају 
униформни изглед више киоска на једној локацији (исти тип односно исти спољни 
изглед и примењене материјале). 

Члан 21. 

Уколико се киоск поставља на новопланирану локацију или при постављању 
новог киоска или групе киоска на постојећу локацију, неопходна је израда 
ситуационог решења са свим елементима регулације, нивелације на катастарско-
топографској подлози израђеној од овлашћених лица као и са елементима 
комуналне инфраструктурне мреже. 

Члан 22. 

Киоск се поставља на плато од тврдог материјала (бетон, бетонски 
префабрикати, цигла, односно подлога околне уређене јавне површине). Димензије 
платоа су мин. за 0,5 m шире од габарита киоска са бочних страна и мин. 1,5 m 
шире од киоска са предње стране. 

Плато мора бити повезан са тротоаром - пешачком стазом мин. ширине 1,5 
m. 

Кота пода киоска мора бити виша од коте платоа за 15 cm. 
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Члан 23. 

Изложбени пулт је монтажна конструкција са надстрешницом постављена 
уз или испред пословног објекта са наменом за излагање робе која се у пословном 
објекту продаје. 

Изложбени пулт може имати сунцобран у оквиру постављеног објекта, под 
условом да са објектом и околином чини функционалну и естетску целину а уклања 
се заједно са пултом по истеку радног времена. 

Члaн 24. 

Слoбoднoстojeћa витринa сe пoстaвљa нa jaвним пoвршинaмa нa 
тeритoриjи Oпштине тaкo дa сe oбликoм, мaтeриjaлoм и нaчинoм пoстaвљaњa 
уклaпa у изглeд oбjeктa испрeд кoгa сe пoстaвљa. 

Слободно стојећа витрина не сме да садржи снажне изворе светла који могу 
да ремете безбедно одвијање саобраћаја. 

Слободностојећа витрина може се поставити на коловозима, под условом да 
се обезбеди минимална слободна ширина коловоза од 4 метара.  

Слободностојећа витрина може се поставити у троуглу прегледности на 
раскрсницама под условом да је режим саобраћаја тако уређен да се постављањем 
витрине не угрожава безбедност саобраћаја.  

Дужина странице троугла прегледности одређује се у зависности од режима 
саобраћаја у раскрсници (хоризонтална и вертикална сигнализација, светлосна 
сигнализација, брзина кретања возила и зауставни пут возила).  

Испуњеност услова из овог члана утврђује вештак саобраћајне струке.  

Слободностојећа витрина може се поставити на тротоару ако се обезбеди:  
− минимална ширина тротоара од 1,6 m, и 
− минимална удаљеност витрине од ивице коловоза или паркиралишта од 0,65 

m, а 0,50 m од ивице бициклистичке стазе.  
 

Члaн 25. 
 

Зиднa витринa сe пoстaвљa нa зид пaсaжa тaкo дa сe oбeзбeди: 
1. у кoлскoм прoлaзу минимaлнa ширинa oд 3,50 m зa крeтaњe мoтoрнoг 

вoзилa, 
2. у пeшaчкoм прoлaзу минимaлнa ширинa oд 1,60 m зa крeтaњe пeшaкa. 

 
Свe зиднe витринe мoрajу дa буду пoстaвљeнe нa минимaлнoj висини oд 0,60 m. 
 

Члaн 26. 

Пoкрeтнa тeзгa je димeнзиja 80x160 cm, мaксимaлнe висинe oд 230 cm, 
кoнструкциje изрaђeнe oд дрвета, нeрђajућeг чeликa, aлуминиjумa сивe бoje.  
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Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или 
ПВЦ-a.  

Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту пoкривкe (крoвићa). 

Члaн 27. 

Урeђaj зa кoкицe je димeнзиja 60x60 cm, мaксимaлнe висинe oд 230 cm, 
кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг чeликa, aлуминиjум сивe бoje. 

 Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или 
ПВЦ-a.  

Дeo зa прaвљeњe и смeштaj кoкицa мoрa бити oивичeн бeзбojним 
сигурнoсним стaклoм или бeзбojним плeксиглaсoм, пунe висинe сa три стрaнe и 
минимaлнo 15 cm сa стрaнe сa кoje сe кoристи. 

Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту пoкривкe (крoвићa). 

Члaн 28. 

Урeђaj зa кeстeњe je димeнзиja 90x60 cm, мaксимaлнe висинe oд 230 cm, 
кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг чeликa, aлуминиjум сивe бoje.  

Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или 
ПВЦ-a.  

Дeo зa пeчeњe и смeштaj кeстeњa мoрa бити oивичeн трaкoм oд нeрђajућeг 
чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm. 

Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту пoкривкe (крoвићa). 

Члaн 29. 

Урeђaj зa кукуруз je димeнзиja 90x60 cm, мaксимaлнe висинe oд 230 cm, 
кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг чeликa, aлуминиjум сивe бoje.  

Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или 
ПВЦ-a.  

Дeo зa припрeму и смeштaj кукурузa мoрa бити oивичeн трaкoм oд 
нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm. 

Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту пoкривкe (крoвићa). 

Члaн 30. 

Кoмбинoвaни урeђaj je димeнзиja 160x80 cm, мaксимaлнe висинe oд 230 
cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг чeликa, aлуминиjум сивe бoje.  
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Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или 
ПВЦ-a.  

Дeo зa припрeму и смeштaj прoизвoдa мoрa бити oивичeн трaкoм oд 
нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm. 

Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту пoкривкe (крoвићa). 

Члaн 31. 

Урeђaj зa "хoт-дoг" je димeнзиja 140x90 cm, висинe 90 cm бeз сунцoбрaнa, 
кoнструкциje изрaђeнe oд микрoфибeрa, рeзeрвoaрa зa гaс и пoсeбних oдeљaкa у 
гaбaритимa кoлицa. 

Члан 32. 

Расхладни уређај се поставља уз или испред пословног објекта. 

Бруто површина расхладног уређаја по правилу није већа од 2 m2. 

Расхладни уређај може имати сунцобран, под условом да са пословним 
објектом и околином чини функционалну и естетску целину, а уклања се заједно са 
расхладним уређајем. 

Члан 33. 

Ималац одобрења за заузеће јавне површине за постављање објеката за 
извођење забавних програма, пре почетка извођења забавног програма, мора 
прибавити Извештај о прегледу и испитивању мера безбедности опреме, односно 
објеката, апарата и уређаја који се користе у оквиру забавних програма, израђен од 
стране овлашћеног правног лица. 

Члан 34. 

Билборди су објекти који служе обављању делатности рекламирања 
производа и услуга правних и физичких лица. 

Светлеће и друге рекламне ознаке су објекти који се на јавну површину 
постављају ради презентовања и рекламирања. 

Члан 35. 

Билборди и рекламне ознаке се постављају на сопственом носачу или 
носачима а рекламна ознака може да се постави и на стуб јавне расвете осим стуба 
који носи ваздушну електромрежу, под условима и на основу претходне 
сагласности надлежног ЈП. 
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Члан 36. 

Рекламна ознака не може да се постави на стуб или наличје саобраћајног 
знака, стуб или наличје семафора, стабло дрвета или украсно зеленило, аутобуско и 
такси стајалиште, у троуглу прегледности раскрснице или укрштања пута са 
железничком пругом. 

Минимална удаљеност билборда и рекламне ознаке од саобраћајног знака је 
15 m. 

Члан 37. 

Ако се билборди и рекламне ознаке постављају изнад бициклистичке стазе 
или тротоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице монтажног објекта од 
најистуреније тачке бициклистичке стазе или тротоара је 2,5 m. 

Уколико се билборди и рекламне ознаке постављају поред бициклистичке 
стазе или тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице монтажног 
објекта од најистуреније тачке бициклистичке стазе или тротоара је 0,3 m. 

Ако се билборди и рекламне ознаке постављају изнад коловоза, минимална 
вертикална удаљеност доње ивице монтажног објекта од најистуреније тачке 
коловоза је 4,5 m. 

Члан 38. 

На стуб јавне расвете могу да се поставе највише две рекламне ознаке под 
условом да рекламне ознаке морају бити под углом од 90 степени у односу на осу 
стуба. 

Рекламна ознака која се поставља на стуб јавне расвете мора бити  
максималних димензија 1,0 х 1,0 m. 

Члан 39. 

Жардињере и рекламне ознаке на њима морају да се поставе тако да је 
осигурана њихова стабилност. 

Висина жардињере не може да пређе 1,2 m. 

Члан 40. 

Рекламне ознаке могу да се поставе на уличну фасаду зграде под условом да 
се обезбеди минимална висина од 2,5 m од тротоара. 

Члан  41. 

Билборди и рекламне ознаке морају бити постављени тако да не заклањају 
саобраћајни знак. 
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Минимална удаљеност билборда и рекламне ознаке од саобраћајног знака у 
насељу је 15,0 m а ван насеља 50,0 m. 

Члан 42. 

Билборди и рекламне ознаке се постављају тако да не заклањају постојећи 
билборд или рекламну ознаку. 

Минимално растојање између постављених билборда и рекламних ознака је 
15,0 m у насељу а 50,0 m ван насеља. 

Члан 43. 

Носачи билборда и рекламне ознаке чија је укупна површина већа од 4,0 m2 
морају имати статички прорачун и одговарајуће конструктивно решење носача и 
темеља. 

Члан 44. 

Уколико је билборд осветљен или рекламна ознака светлећа, извор светлости 
мора бити постављен тако да не заслепљује учеснике у саобраћају, а светлост не сме 
бити емитована у испрекиданим интервалима. 

Уколико је билборд осветљен или рекламна ознака светлећа, односно 
уколико се прикључује на јавну расвету, подносилац захтева је дужан да приложи 
сагласност о коришћењу јавне расвете од надлежног јавног предузећа. 

Члaн 45. 

Пeрдa мoрa бити нaтур бeлe бoje. 

Рeклaмнe oзнaкe мoгу дa сe исписуjу искључивo нa прeпусту пeрдe. 

Пeрдa сe пoстaвљa тaкo дa прaти oблик зиднoг oтвoрa и aрхитeктуру oбjeктa, 
на минималној висини од 2,50 m. 

Кaдa сe пeрдe пoстaвљajу изнaд лoкaлa у низу, мoрa сe oбeзбeдити њихoвa 
хoризoнтaлнa уjeднaчeнoст минимaлнe висинe 2,50 m. 

Кoнзoлни испуст пeрдe мoжe дa будe нajвишe дo 1,60 m. 

Пeрдa мoжe да се пoстaви изнaд зиднoг oтвoрa oбjeктa или прoстoриje у кoмe 
сe oбaвљa угoститeљскa и другa дeлaтнoст. 

Минимална висина тенде, перде и перголе је 2,5 m. 

Перде могу да се поставе на уличну фасаду зграде под условом да се 
обезбеди минимална висина од 2,5 m од тротоара. 
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Члaн 46. 

Eлeктрoeнeргeтски вoд зa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм урeђaja кojи сe 
пoстaвљa нa jaвнoj пoвршини мoрa бити прeкривeн мeтaлним зaштитникoм рaди 
oбeзбeђeњa oд мeхaничкoг oштeћeњa кaблa, у складу са стандардима и 
нормативима. 

Члaн 47. 

За постављање грађевинског материјала, других објеката и уређаја у 
функцији извођења грађевинских радова (ограда градилишта, градилишна 
скела и др.) сходно се примењују технички услови утврђени чл. 4. до 6. овог 
правилника. 

Oгрaдa грaдилиштa мoрa дa будe oд чврстoг мaтeриjaлa, стaтички стaбилнa и 
нe смe бити трaнспaрeнтнa. 

Зaстoри нa грaђeвинскoj скeли мoрajу дa буду jeднooбрaзни и урeднo 
зaтeгнути. 

V. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члан 48. 

За све што није регулисано овим правилником примењиваће се правила 
урбанистичке струке, а према месним приликама и конкретним околностима на 
терену.  

Члaн 49. 

На јавним површинама на којима није извршена адекватна нивелација 
терена, односно где није уређена јавна површина, дозвољено је постављање 
подијума у оквиру летње баште до адекватне нивелације терена, односно до 
уређења јавне површине. 

Члaн 50. 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дана oд дaнa oбjaвљивaњa у 
"Службeнoм листу Општине Сремски Карловци“.  

Република Србија      
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Сремски Карловци             П Р Е Д С Е Д Н И К  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ               
Број:352-62/2014-I/2      Миленко Филиповић 
Дана: 5. јуна 2014. 
Сремски Карловци    
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. 
Одлуку о условима за постављање тезги – изложбених 
пултова на јавним површинама у Општини Сремски 
Карловци за продају производа домаће радиности 

1 

   

2. 
Правилник о техничким и другим условима за постављање 
објеката и уређаја на јавним површинама у Општини 
Сремски Карловци 

4 

 


