Потребна документација при подношењу захтева за издавање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,односно поред тог пута:
1. Захтев за издавање одобрења са тачним подацима о инвеститору:
За правна лица:
тачан назив и адресу инвеститора
податке о овлашћеном лицу инвеститора за потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о јавним путевима;
("Сл.гласник РС ",бр. 101/2005)
регистарски број инвеститора
матични број инвеститора
ПИБ инвеститора
текући рачун инвеститора
За физичка лица:
име и презиме
ЈМБГ
2. Копију плана са унетим катастарским парцелама пута и парцелама на којима се планира постављање рекламног паноа.
3. Извод из поседовног листа или препис листа непокретности за катастарске парцеле пута и парцеле на којима се планира
постављање рекламног паноа
4. Тачне податке о државном путу и то:
деоницу, путну стационажу чворова према Референтном систему Републичке дирекције за путеве као правног
претходника овог Јавног Предузећа
страна пута, гледано у правцу раста стационаже
стационаже предметног државног пута на месту постављања рекламних паноа
5. Доказ о уплати Републичке административне таксе сходно Закону о административним таксама Републике Србије у корист
буџета Републике Србије, на жиро рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022.
6. Четири примерка елабората за постављање рекламних паноа, (печатиран и потписан од стране одговорног пројектанта), који
мора садржати следеће податке:
-облик, боју, величину и изглед рекламних табли
-начин постављања рекламних табли са статичким прорачуном стабилности истих
-ситацију на катастарској подлози одговарајуће размере са унетим положајем предметног пута и рекламних табли.
-попречни профил предметног пута на месту постављања рекламних табли са уцртаним положајем истих и назначеном
стационажом и страном пута (гледано у правцу раста стационаже).
Напред наведене податке о предметном државном путу прибавите од стручних служби Предузећа за путеве, којем је деоница
државног пута поверена на заштиту и одржавање.
При изради елабората узети у обзир:
1. Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно и звучно обавештавање могу се поставити на државном путу,
односно поред тог пута на удаљености од седам метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза (члан 43. Закона
о јавним путевима ("Сл.гласник РС ",бр. 101/2005)) и у зависности од карактеристике попречног профила пута, на
растојању од најмање 1,0 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа уколико је нагиб косине тог
насипа до 1:1.5 или спољне ивице путног канала)
2. Забрањено је постављање натписа у појасу ширине 60 метара поред аутопута (члан 43. Закона о јавним путевима
("Сл.гласник РС ",бр. 101/2005))
3. У зони кривина исти се могу постављати са унутрашње стране кривине уз обезбеђење неопходне прегледности
утврђене Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута (“Сл. гласник РС”, бр. 50/2011)
4. Исти морају имати форму правоугаоника или квадрата
5. Исти се постављају са десне стране уз коловоз, у смеру кретања возила
6. Исти се у зони раскрсница и саобраћајних прикључака постављају ван троуглова прегледности
7. У циљу не заклањања постављених саобраћајних знакова и не одвраћања пажње возача од саобраћајне сигнализације
исти се не смеју постављати на удаљености мањој од 30 m од саобраћајног знака, као ни између саобраћајних знакова,
не могу се са њима комбиновати или постављати на истом месту
8. Међусобно удаљење истих мора бити минимално 50 метара
9. Основна боја, уметнута поља, натписи и симболи не смеју имати форму саобраћајних знакова и подсећати на исте
10. Да се на јавним површинама утврђеним урбанистичким плановима градова и насељених места, постављају на
локацијама усклађеним са постојећом саобраћајном и комуналном инфраструктуром.
Достављање захтева са назнаком на адресу:
ЈП“Путеви Србије“, Сектор за одржавање путева I и II реда, Одељењу техничких послова одржавања и заштите, Булевар
Краља Александра 282, 11000 Београд

