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Ред. 
број 

Питање Одговор и број бодова 

 

 
Објекти/уређаји/опрема који су премет контроле: 
 

 наменски монтажни објекти 

 монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања 
културних, спортских и других манифестација 

 специјализовано возило за обављање делатности трговине 
на мало и друге делатности 

 жардињере и друге посуде за биљне засаде 

 клупе и слични објекти намењени седењу 

 уметничке инсталације 

 опрема за игру и рекреацију 

 поштански сандучићи, телефонске говорнице и соларни 
пуњачи  

 стубови, ограде и друге врсте запрека 

 корпе за отпатке и ђубријере 

 јавни часовници 

 јавне чесме и фонтане 

 јавни тоалети/покретни тоалети 

 ___________________________________________________
___________________ 

 

  

1. 
Објекат/опрема/уређај  је постављен под условима и на 
начин прописан посебним прописом града/општине 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
објекат је постављен на основу одобрења надлежног органа  да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

3. Објекат/опрема/уеђај је постављен и користи се у складу са 
одобрењем 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



4. 
 
Постављена опрема/уређај предати на одржавање субјекту 
који одржава површину 

да-           

не-           

5. 

 
Постављени објекат/опрема/уређај је у уредном и 
исправном стању и функционалном стању  
 
 
 
Ако је одговор „не“, означити конкретан недостатак: 

 објекат је оштећен 
 

 објекат није у функцији 
 

 објекат је запрљан 
 

 објекат је исписан/исцртан/излепљен плакатима на 
други 

 

 на други начин нарушава општу уређеност града 
 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 
 

6. Постављени објекти, уређаји и опрема   не ометају кретање 
пешака, прилаз згради, пропивпожарни пут исл. 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 
 

7. Опрема за игру и рекреацију је атестирана и постављена у 
складу са техничком документацијом 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 
 

8. Забране из  одлуке / навести одредбу одлуке/ се поштују 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 
 

9. Површина је након уклањања објекта, завршетка 
манифестације/програма доведена у уредно стање 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 
 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                 Утврђен број бодова:       

 

 

 



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                       ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


