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Контролна листа: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

 

2. КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ДРУГИХ ПОВРШИНА 

1. Да ли се површина  јавне намене користи према својој намени? 
 

 да    0 

 не    2 

2. Да ли се површина јавне 
намене користи уз 
одобрење Одељења за 
инспекцијске послове за: 
 
 

 
 

а) продају књига, срећки и лутрије, 
постављање фрижидера за сладоледе, продају 
робе испред продавница и обављање 
угоститељске делатности; 
б) депоновање грађевинског материјала 
(цигле, шљунка, песка)  приликом градње 
објекта, као и постављање грађевинске скеле и 
ограде ради обезбеђења градилишта; 
в)  постављање вага, покретних рекламних 
паноа, тенди, прибора за чишћење обуће и 
жардињера 
г)постављање киоска и телефонских 
говорница, 
д) истовар робе испред продавница или 
пословних просторија; 
ђ) излагање предмета, приређивање изложби и 
других јавних приредби; 
е)задовољавање потреба домаћинства 
(истовар дрва, угља и сл.; 
ж)истовар грађевинског материјала на тротоар; 
з) постављање грађевинске скеле; 
и) постављање ограде за обезбеђење 
градилишта; 
 
 

 да    2 

 не    0 

3. Да ли је роба за задовољавање потреба домаћинства (истовар дрва и 
угља) уклоњена у року од 24 часа од момента истовара? 

 да    2 

 не    0 



4. Да ли је у року од 24 часа од момента истовара робе, тротоар очишћен и 
опран? 

 да    2 

 не    0 

5. Да ли је површина јавне намене доведена у првобитно стање?  да    2 

 не    0 

6. Да ли се парцеле и објекти користе у складу са наменом која је 
дефинисана одговарајућим планским документом, односно, према месним 
приликама и обичајима? 

 да    2 

 не    0 

7. Да ли корисници, односно власници парцела и објеката, своје 
непокретности користе и одржавају на начин на који се не нарушава изглед 
и квалитет животне средине (уредно косе траву у дворишту, не бацају 
смеће, не депонују отпад у двориштима и у објектима и сл.)? 

 да    2 

 не    0 

8. Да ли корисници и власници неизграђеног земљишта своје парцеле 
одржавају и користе на начин на који се не нарушава изглед и квалитет 
животне средине (уредно косе траву у дворишту, не бацају смеће, не 
депонују отпад у двориштима)? 

 да    2 

 не    0 

9. Да ли на други начин угрожавају чистоћу и ометају коришћење површина 
јавне намене? 

 да    0 

 не    2 

10. Да ли је возило остављено на површини јавне намене без одобрење 
Одсека Општинске управе надлежног за инспекцијске и комунално-
стамбене послове.   

 да    0 

 не    2 

Напомена: 
 
 
 
 

Максималан број бодова: 20 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 19 - 20 

низак 17 - 18 

средњи 15 - 16 

висок 13 – 14 

критичан 0 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 


