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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1.  Опште информације 
1.1 Град Ваљево, Градска управа  

1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција 

1.2    Главни инспектор: 

1.3    Укључени инспектор: 

1.4    Датум инспекцијског надзора: 
1.5   Врста инспекцијског надзора 

         □ Редовни 

         □ Ванредни 

         □ Контролни 

         □ Допунски  

1.6   Инспекцијски надзор према облику: 

          □ Теренски 

          □ Канцеларијски  
1.7   Налог за инспекцијски надзор: 

          □ Да 

          □ Не  

 

                                                                                                                                                                               

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2.  Правно/физичко лице, предузетник 
2.1.   Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.   Назив/име и презиме субјекта:  

2.1.2.   Адреса (улица и број)  

2.1.3.   Место:  

2.1.4.   Град/Општина:  

2.1.5.   Поштански број:  

2.1.6.   Телефон/Факс:  

2.1.7.    Е-mail:  

2.1.8.    Интернет адреса:  

2.1.9.    ПИБ/ЈМБГ  

2.1.10.   Матични број:  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за друштвене  

делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске 

послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

Број: 355- __________________ 

Датум_____.____.201__. године 

В А Љ Е В О 

КОНТРОЛНА ЛИСТА У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ПОСТАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА 

МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ( сем киоска и 

пловећих објеката) 
На основу: 

1. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник 

РС" бр. 36/15) 

2. Закона о комуналним делатностима "Сл. гл. 

РС" бр. 88/2011 и 

3. Одлуке о мањим монтажним објектима 

привременог карактера ("Сл. гл. града Ваљева" 

бр. 10/10, 10/11 и 2/14), (www.valjevo.rs) 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/
http://www.valjevo.rs/


2.1.11.   Бр. личне карте (за физичко лице):  

 

Део 3.   Пословни простор 
3.1.   Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

3.1.1.    Адреса (улица и број):  

3.1.2.    Место:  

3.1.3.    Град/Општина:  

3.1.4.    Телефон/Факс:  

3.1.5.    Поштански број:  

 

1. КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА СЕЗОНСКОГ ТИПА 

Максималан 

број бодова 

да - 2 

дел - 1 

не - 0  

П - 4 

 

 

Утврђен број 

бодова 

 

1.1. Башта угоститељског објекта 

отвореног типа – летња башта
 да   не Не бодује се  

1.2. Башта угоститељског објекта 

затвореног типа – зимска башта
 да   не Не бодује се  

1.3. Да ли је захтев за добијање одобрења 

за постављање баште поднет надлежном 

Одељењу најмање 15 дана пре почетка 

периода за који се тражи постављање 

баште

 да  дел  не   

1.4. Да ли власник баште има Одобрење 

надлежног органа Градске управе за 

постављање баште -П-

 да  дел  не   

1.5. Да ли се летња башта користи у 

прописаном року – од 1. марта до 1. 

новембра

 да  дел  не   

1.6. Да ли се зимска башта користи у 

прописаном року – од 1. октобра текуће 

године до 1. маја наредне године

 да  дел  не   

1.7. Да лије Одељење издало Одобрење у 

року од 7 дана од дана подношења 

уредног захтева за постављање баште

 да  дел  не   

1.8. Да ли је власник баште поставио и 

користи исту у свему према Одобрењу -

П-

 да  дел  не   

1.9. Да ли контролисани субјект има 

одобрење за постављање конзолне 

надстрешнице и тенде -П-

 да  дел  не   

1.10. Да ли је контролисани субјект 

поставио конзолну надстрешницу или 

тенду у свему у складу са Одобрењем -

П-

 да  дел  не   



 

1.11. Да ли је за постављање монтажних 

огласно-рекламних објеката (билборда, 

рекламних ознака и покретних 

слободностојећих паноа и експоната у 

простору са исписаним рекламним 

порукама) прибављено одобрење 

надлежног органа Градске управе

 да  дел  не   

1.12. Да ли је контролисани субјект 

поставио монтажне огласно-рекламне 

објекате у свему у складу са Одобрењем 

 да  дел  не   

1.13. Да ли је привремени објекат 

трговачко угоститељске делатности 

постављен према Одобрењу надлежног 

Одељења 

 да  дел  не   

1.14. Да ли слободностојећа и зидна 

рекламна витрина постављена према 

Одобрењу надлежног Одељења 

 да  дел  не   

1.15. Да ли је расхладни уређај за продају 

напитака, индустријског сладоледа и 

кремова на јавној површини, испред 

пословног објекта постављен према 

Одобрењу 

 да  дел  не   

1.16. Да ли витрина заузима више од 2м2 

– негативно бодовати -П-
 да  дел  не   

1.17. Да ли је ималац Одобрења поставио 

више од 4 уређаја (3+1)- негативно 

бодовати -П-

 да  дел  не   

1.18. Да ли је ималац Одобрења поред 

уређаја поставио корпу за смеће
 да  дел  не   

1.19. Да ли апарат за сладолед, кокице и 

друге печењарске производе има 

одобрење надлежног органа градске 

управе

 да  дел  не   

1.20. Да ли се апарат за кокице сладолед 

и др. печењарске производе користи у 

свему према Одобрењу

 да  дел  не   

1.21. Да ли монтажни објекат за културна 

збивања, спорт и забаву на јавној 

површини има Одобрење Одељења

 да  дел  не   

1.22. Да ли ималац Одобрења користи 

јавну површину у свему према Одобрењу
 да  дел  не   



 

2. НАЧИН КОРИШЋЕЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

Максималан 

број бодова 

да - 2 

дел - 1 

не - 0  

П - 4 

 

Утврђен број 

бодова 

 

2.1. Да ли власник монтажног објекта 

користи објекат у складу са Одобрењем и 

исти користи и одржава у исправном 

стању, тако да може да служи намени за 

коју је постављен -П-

 да  дел  не   

2.2. Да ли монтажни објекат обезбеђује 

сигурност људи и не омета саобраћај -П-
 да  дел  не   

2.3. Да ли монтажни објекат испуњава 

естетске и хигијенско-санитарне услове 

за предвиђену намену

 да  дел  не   

2.4. Да ли су потребне инсталације у 

исправном стању -П-
 да  дел  не   

2.5. Да ли се власник монтажног објекта 

стара о изгледу објекта и одржавању 

чистоће у непосредној околини објекта и 

поседује ли посуду за одлагање смећа

 да  дел  не   

2.6. Да ли власник објекта користи 

објекат у одобреном року
 да  дел  не   

2.7. Да ли је по истеку одобрења власник 

уклонио монтажни објекат -П-
 да  дел  не   

2.8. Да ли је комунални инспектор донео 

решење о уклањању објекта
 да  дел  не   

2.9. Да ли је власник објекта уклонио 

објекат пре истека рока ако се простор на 

коме се налази приводи намени у складу 

са планским документом, или се мења 

намена простора или дође до промене 

уређења површине јавне намене

 да  дел  не   

2.10. Да ли монтажни објекат користи 

власник објекта односно ималац 

Одобрења за коришћење површине јавне 

намене

 да  дел  не   

2.11. Да ли је власник монтажног објекта 

почео да користи објекат у року од 90 

дана од дана издавања Одобрења 

 да  дел  не   

2.12. Да ли се монтажни објекат, 

постављен на јавној површини, не 

користи дуже од 30 дана -П-

 да  дел  не   

НАПОМЕНА       
УКУПАН БРОЈ БОДОВА      

 



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА 

 

СТЕПЕН РИЗИКА  РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕН 

СТЕПЕН РИЗИКА ПО 

БРОЈУ БОДОВА 

Незнатан 89-90  

низак 87-88  

средњи 77-86  

висок 67-76  

критичан <67  

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

   

 


