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Општинско веће Општине Рача, на седници одржаној дана 21.05.2010. године, на
основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана
70. Одлуке о уређењу градског насеља Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 2/99 и 3/2003),
члана 66. став 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008) и члана 2.
став 1. тачка 1. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 1/2009), донело је:
ПРАВИЛНИК
о условима за постављање летњих башти на јавним површинама
Члан 1.
Овим Правилником одређују се технички и други услови за постављање летњих
башти.
ЛЕТЊЕ БАШТЕ:
Члан 2.
Одобрење за постављање летње баше може се издати за период од 15.04. – 15.10.
текуће године.
По истеку периода за који је издато одобрење власник је обавезан да уклони све
елементе баште.
Члан 3.
Летње баште могу се постављати на деловима јавне површине, на трговима,
пешачким улицама, тротоарима и деловима коловоза намењеног за паркирање.
Члан 4.
Летње баште не могу се постављати на против-пожарним путевима и тамо где је
дозвољено постављање тенди исте морају бити склопиве и мобилне.
Летње баште не могу се постављати на јавној површини испред киоска, као и на јавној
површини испред киоска који су постављени на индивидуалним парцелама.
Члан 5.

-

Летње баште поред столова и столица могу да садрже:
монтажно-демонтажне подне платформе у колико је терен у паду, максималне висине
до 30 цм;
транспарентне ограде или жардињере, максималмо до висине столова;
ограде и жардињере морају бити постављене у оквиру задатог габарита баште;
сунцобране;
тенде на слободно стојећим склапајућим рамовима;
склапајуће тенде фиксиране за објекте;
расвету;
расхладне витрине и покретни шанк.
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Члан 6.
Летње баште не могу бити затворених страница преко висине столова, не могу се
постављати баштенски роштиљи, мангала, фиксни шанкови и озвучење.
Члан 7.
Летње баште које имају подне платформе, исте се морају поставити на начин да
обезбеђују редовно комунално одржавање јавне површине, приступ комуналним
инсталацијама и пролаз противпожарним и другим службеним возилима.
Члан 8.
Летње баште на трговима не смеју ометати нормалан ток пешачког саобраћаја, не
могу заузимати и простор непосредно уз фонтане, чесме, споменике, клупе и уређене зелене
површине, не могу имати монтажно-демонтажне подне платформе.
Летње баште на трговима не смеју бити ограђене и могу имати само сунцобране.
Члан 9.
Летње баште у пешачким улицама не могу имати подне платформе, као заштиту од
сунца могу користити сунцобране или само тенде које се лепезасто затварају и ослоњене су
на 2 стуба постављена по средини баште, који су удаљени минимум 3,5 метара од
регулационе линије.
Уколико у пешачкој зони башту постављају власници два локала који се налазе један
насупрот другог, као заклон од сунца могу користити само сунцобране.
Члан 10.
Летње баште могу се постављати на тротоарима уколико су тротоари довољно
широки, али да је на њима могуће обезбедити потребну ширину пролаза за пешаке и
потребну ширину заштитног појаса.
Летње баште могуће је постављати на тротоарима зависно од протока пешачког
саобраћаја, према процени Општинске управе, а у складу са следећом табелом:
Фрекфенција
пешачког
саобраћаја
1. Веома ниска
2. Ниска
3. Средња
4. Висока

Минимална
ширина
тротоара
(м)
3,40
3,70
4,10
5,10

Минимална
ширина пролаза
за пешаке (м)
1,20
1,20
1,20
1,20

Минимална
ширина
заштитног
појаса (м)
0,20
0,20
0,20
0,20

Минимална
ширина за
башту
(м)
1,60
1,60
1,60
1,60

Летње баште на тротоарима које имају платформу ради безбедности корисника
угоститељских услуга морају имати ограду или жардињере постављене по ивицама
платформе.
Летње баште које немају платформу обавезно морају имати ограду или жардињере
постављене према коловозу ради заштите од саобраћаја.

-

Летње баште на тротоарима по правилу не могу се постављати:
у зони раскрснице
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-

у зони ширине пешачког прелаза
у ширини пешачког и колског прилаза објектима
Наведене услове ближе дефинише Општинска управа за сваки појединачни случај у
складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Члан 11.
Летње баште је изузетно могуће постављати на деловима коловоза намењеног
паркирању о чему посебне услове даје Општинска управа о сваком појединачном случају.
Члан 12.
Постављање летње баште у непосредној близини објеката који су проглашени за
споменике културе могуће је уз прибављену сагласност завода за заштиту споменика
културе, а у складу са овим Правилником.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-157/2010-II
Дана:21.05.2010. године

Председник Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.

Општинско веће Општине Рача, на седници одржаној дана 21.05.2010. године, на
основу члана 46. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана
70. Одлуке о уређењу градског насеља Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 2/99 и 3/2003),
члана 66. став 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008) и члана 2.
став 1. тачка 1. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 1/2009), донело је:
ПРАВИЛНИК
о условима за постављање надстрешница,
слободностојећих и зидних витрина и рекламних ознака

Члан 1.
Овим Правилником одређују се технички и други услови за постављање
надстрешница, слободностојећих и зидних витрина и рекламних ознака на територији
градског насеља Рача.
НАДСТРЕШНИЦЕ
Члан 2.
Надстрешница садржи конструкцију и застор.
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Члан 3.
Конструкција надстрешнице мора бити урађена од нерђајућих метала,
пластифицирана или метална – обојена постојаним бојама, која је склапајуће конструкције.
Застор мора бити отпоран на атмосферске утицаје и погодан за одржавање.
Члан 4.
Минимална висина доње ивице конструкције и застора мора бити 2,20м од коте
терена, док хоризонтално одстојање од грађевинске линије може бити 1,5м.
Члан 5.
Конструкција надстрешнице и застора не сме ометати постојеће и планирано
комунално заленило, инсталације, вертикалну саобраћајну сигнализацију, нити задирати у
профил саобраћајнице.
Члан 6.
Услове за постављање конструкције и застора на објекте који су проглашени за
непокретна културна добра одређује Завод за заштиту споменика културе.
Члан 7.
Конструкције и засторе власници морају одржавати у исправном стању и чисте.
Оштећене и дотрајале конструкције и засторе власници морају уклонити.
СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ И ЗИДНЕ ВИТРИНЕ
Члан 8.
Слободностојеће витрине израђују се од алуминијумских профила и окова и
застакљене су стаклом за излоге.
Члан 9.
Максималне димензије слободностојећих витрина су: висина – 1,20м; ширина – 0,60м;
дубина – 0,40м. Постоље витрине је метална конструкција, монтажно-демонтажна (са
точкићима), висине 0,30м.
Члан 10.
Слободностојеће витрине не смеју ометати пешачке токове и одржавање јавних
површина и инсталација.
Слободностојеће витрине морају бити удаљене од ивице коловоза минимално 0,50м,
док је минимална ширина пролаза за пешаке 1,50м.
Члан 11.
Слободностојеће витрине не могу се постављати на:
- трговима
- у зони раскрснице
- у зони ширине пешачког пролаза
- на обележеном јавном паркиралишту
- у ширини пешачког и колског прилаза објектима
Наведене услове ближе дефинише Општинска управа Рача за сваки појединачни
случај у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Члан 12.
Зидне витрине израђују се од истог материјала од кога су израђени излози.
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Члан 13.
Положај витрина на зидним платнима фасада не може висински бити ван габарита
излога. Дубина витрине може бити до 0,60м.
Члан 14.
Постављањем зидне витрине не смеју се рушити фасадни, конструктивни и
инсталациони елементи објекта.
Члан 15.
Услове за постављање зидне витрине на објекте који су проглашени за непокретна
културна добра одређује Завод за заштиту споменика културе.
Члан 16.
Слободностојеће и зидне витрине власници морају одржавати у исправном стању и
чисте. Оштећене и дотрајале витрине власници морају уклонити.
РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ
Члан 17.
Рекламна ознака је рекламна табла, ротирајућа рекламна табла, преносива рекламна
табла, ознаке на украсним и заштитно-наменским оградама, транспарент, ознаке на уличним
фасадама (као и мурали), рекламни текстови или симбол на жардињерама, комерцијални и
други огласи, као и ознаке којима се обележавају културна добра, туристички и други
објекти.
Изглед
Члан 18.
Рекламна ознака може да буде правоугаоног, кружног, троугластог, елипсастог или
облика многоугла. Рекламна ознака може бити полупокретна или ротирајућа, као и светлећа
или несветлећа. Рекламна ознака може да садржи текстуалну поруку, графичку поруку или
обе врсте порука.
Максимална површина рекламне ознаке је 3м2, а најмања површина је 0,5м2. Ако је
рекламна ознака у облику круга, пречник не може бити мањи од 120цм. Ако је рекламна
ознака у облику једностраног троугла, дужина стране не може бити мања од 150цм.
Распоред боја и симбола на рекламним ознакама не сме да подсећа на саобраћајни
знак. Слова, бројеви и симболи на рекламној ознаци морају да се висином, бојом и обликом
разликују од слова, бројева и симбола на саобраћајном знаку. На ободу рекламне ознаке
кружног, елипсастог или троугластог облика не може се налазити непрекидни појас црвене
боје. Под непрекидним појасом црвене боје подразумева се и онај чији је централни угао
прекида континуитета мањи од 90.
Полеђина рекламне ознаке која се поставља на јавној површини је сивомаслинасте
боје или загаситосиве боје, а боја полеђине рекламне ознаке која се поставља на стуб
идентичне је боје као стуб.
Постављање
Члан 19.
Рекламне ознаке се могу поставити на јавним повринама тако да не угрожавају
саобраћај и не ометају учеснике у јавном саобраћају.
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Члан 20.
Рекламна ознака се не може поставити на:
стуб или наличје саобраћајног знака
стуб или наличје семафора
мостовима
стаблу дрвета или украсног зеленила
аутобуско стајалиште
на троуглу прегледности раскрснице, осим на стубу јавне расвете под условима
утврђеним овим Правилником.

Члан 21.
Рекламна ознака се поставља на сопственом носачу или на стуб јавне расвете уз
претходну сагласност ЈП "Електрошумадија" Крагујевац.
Члан 22.
Ако се рекламна ознака поставља изнад тротоара, минимална вертикална удаљеност
доње ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке тротоара је 2,5м.
Ако се рекламна ознака поставља поред тротоара, минимална хоризонтална
удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке тротоара је 0,3м.
Ако се рекламна ознака поставља изнад коловоза, минимална вертикална удаљеност
доње ивице рекламне ознаке од нај истуреније тачке коловоза је 4,5 м.
Ако се рекламна ознака поставља поред коловоза, минимална хоризонтална
удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 1,5м, ако је
висина доње ивице рекламне ознаке мања од 1,2 м, минимална хоризонтална удаљеност је
3,0 м.
Ако се рекламна ознака поставља у заштитиним оградама, дуж коловоза, минимална
хоризонтала удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је
0,3 м, док висина стуба нисача рекламне ознаке неможе да буде већа од 1 м.
Ако се рекламна ознака поставља у разделном острву, минимална хоризонтала
удаљеност најближе ивице рекламне ознаке од најистуреније тачке коловоза је 1 м.
Члан 23.
На стуб јавне расвете, могу да се поставе највише две рекламне ознаке под условом
да рекламна ознака мора бити на супротним странама на осу стуба.
Ако се рекламна ознака поставља на стуб јавне расвете чија је висина већа од 6 м,
доња ивица рама рекламне ознаке мора бити постављена на висини од 4,5м од најистуреније
тачке терена.
Ако се рекламна ознака поставља на стуб јавне расвете чија је висина мања од 6м,
доња ивица рама рекламне ознаке мора бити постављена на висини од 2,5м од најистуреније
тачке терена, али тако да не улази у слободни профил коловоза.
Рам рекламне ознаке који се поставља на стуб јавне расвете причвршћује се на две
тачке (без бушења и оштећења стуба), а удаљеност најближе ивице рама од спољне ивице
стуба мора бити 0,1м.
Рекламна ознака која се поставља на стуб јавне расвете мора бити правоугаоног
облика димензија 0,80мх0,80м (може да се постави и као ротирајућа, уметнута у оквир рама).
Рекламна ознака може да се постави на стуб јавне расвете који се налази у троуглу
прегледности раскрснице чија страница троугла износи 40 м у насељу и 120 м ван насеља.
Члан 24.
Рекламна ознака може да се постави на фасаду зграде, под условом да се обезбеди
минимална висина од 2,5м од тротоара.
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Члан 25.
Рекламна ознака мора бити постављена тако да не заклања саобраћајни знак.
Минимална удаљеност рекламне ознаке од саобраћајног знака је 15м у насељу, а 50 м ван
насеља.
Члан 26.
Висина доње ивице ротирајуће рекламне ознаке мора бити минимална 2,5м од
нивоа терена.
Члан 27.
Преносива рекламна табла се може поставити према условима које дефинише
Општинска управа за сваки појединачни случај у складу са прописима о безбедности
саобраћаја.
Члан 28.
Горња ивица темељне стопе носача рекламне ознаке не сме бити изнад нивоа терена и
мора бити прекривеена травом или материјалом којим је обрађен околни терен.
Темељна стопа носача рекламне ознаке не може да се постави изнад ПТТ инсталација,
електро каблова и других подземних одова.
Члан 29.
Ако је рекламна ознака светлећа, извор светлости мора бити постављен тако да не
заслепљује учеснике у саобраћају. Светлост не сме бити емитована у испрекиданим
интервалима.
Ако је рекламна ознака светлећа, и ако се рекламна ознака поставља на стуб јавне
расвете подносилаз захтева је дужан да прибави сагласност од ЈП "Електрошумадија" из
Крагујевца.
Транспарент постављен између зграда или стубова нисконапонске мреже поставља се
само за значајне приредбе и уз сагласност власника објекта на који се поставља. Ови
транспаренти не могу се постављати на висини мањој од 4,50м од нивелете коловоза.
Члан 30.
Власници рекламних ознака морају исте одржавати у исправном стању.
Трошкове израде, постављања, одржавања и ризика за случај оштећења и уништења
рекламне ознаке падају на терет лица коме је издато одобрење за постављање.
Члан 31.
За постављање рекламних ознака стандардних димензија услове ће одређивати
општинска управа.
Члан 32.
Ако се на место постављене рекламне ознаке или у њеној висини поставља нови
саобраћајни знак, или друга саобраћајна опрема, рекламна ознака биће уклоњена или
премештена на најближе одговарајуће место о трошку инвеститора нове опреме.
Члан 33.
О издатим одобрењима води се евиденција- регистар постављених рекламних ознака
поред саобраћајница на територији градског насеља Рача.
Регистар садржи:
- назив и адресу лица коме је издато одобрење;
- датум издавања одобрења;
- важност издатог одобрења;
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место постављања натписа (адреса и опис, графички прилог);
димензије натписа, садржину симбола и текста са назнаком основних боја рекламне
ознаке.

Члан 34
Правна и физичка лица дужна су да у року од једног месеца од дана објављивања
овог правилника прибаве одобрење за постављене рекламне ознаке које су поставили пре
ступања на снагу овог правилника, у противном биће уклоњени о трошку власника.
Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном
гласнику општине Рача.
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