
                                                                                            Идентификациони број листе 

 К Л  0 1  М М О 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа града Ваљева 

Одељење за инспекцијске 

послове 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Надзор по издатом одобрењу за 

постављање монтажних објеката-киоска и 

пловећег објекта 

 Закон о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“ број 36/15)  

Закон о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“бр. 

72/09,81/09,64/10-одлука 

УС,24/11,121/12,50/13-одлука УС, 98/13 – 

одлука УС, 132/14 И 145/14)  

Одлука о мањим монтажним објектима 

привременог карактера ("Службени 

гласник града Ваљева", број 10/10, 10/11 и 

2/14)  

 

 

Датум:  

Надзирани субјекат:  

Предмет контроле - објекат:   

Уговор о закупу локације-број:  

Одобрење број:  

Употребна дозвола број:   

 

1. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 

1. Постојање техничке документације  -5 -0 

2. Привремени објекат постављен на месту које је предвиђено 

планом 

 -5 -0 

3. Привремени објекат постављен према Одобрењу  -5 -0 

4. Привремени објекат се користи у складу са одобрењем  -5 -0 

5. Привремени објекат користи овлашћено лице  -5 -0 

6. Коришћење монтажног објекта започето пре истека рока од 90 

дана од дана издавања Одобрења за постављање објекта 

 -3 -0 

7. Прекид у коришћењу објекта није дужи од 30 дана  -3 -0 

8. Корисник објекат одржава у исправном стању  -4 -0 

 

2. УКЛАЊАЊЕ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА 

9. Корисник уклонио објекат након престанка важења одобрења * -5 -0 

10. Корисник уклонио објекат пошто се простор на  ком се налази 

приводи намени у складу са планским документом или је  

промењена намена простора или је дошло до промене 

уређења површине јавне намене 

* -5 -0 



11. Корисник уклонио објекат због измене режима саобраћаја * -5 -0 

 

 

 

 * примењује се у случајевима када је потребно уклонити монтажни објекат 

 

 

   ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА ЦЕЛЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ 

Цела контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да'':  50   (100%) 

Делимична контролна листа – укупан број бодова за одговор ''да''(*):  35   (100%) 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ ЗА ОДГОВОР ''ДА'':      (      %) 

 

Р.бр. Степен ризика Број бодова у 

надзору у % 

1. Незнатан 90 - 100 

2. Низак 80 - 89 

3. Средњи 71 - 79 

4. Висок 61 - 70 

5. Критичан 60 и мање 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                              М.П.                            ГРАЂЕВИНСКИ  ИНСПЕКТОР 

 

____________________                                                                __________________________ 

 

 


