КОНТРОЛНА ЛИСТА БРОЈ 1.
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА-

На основу Одлуке о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене на територији Града Пожаревца (,,Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/17)

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Део 1. Опште информације
1.1 Град Пожаревац, Градска управа
1.2 Oдељење за инспекцијске– комунална инспекција
1.3 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. ПИБ:
2.1.8. Матични број:
2.1.9. Бр. личне карте (за физичко лице):
Део 3. Локација
3.1. Локација где је вршен инспекцијски надзор
3.1.1.
3.1.2.

Адреса (улица и број):
Место:



ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
летње и зимске баште
киосци
билборди
видео бимови
фрижидери за продају индустријски пакованог сладоледа
аутобуска стајалишта
пулт тезге
апарати –кокице, точење сладоледа, крофнице и сл.
рекламни панои и светлеће рекламе
рекламне витрине
расхладне витрине
хало говорнице
контејнери за смештај телекомуникационе опреме




подручје у коме је дозвољено постављање мањих монтажних објеката
подручје у коме није дозвољено постављање мањих монтажних објеката














Ред.
Питање
Одговор и број бодова
број
Део 4. Услови за постављање и уклањање мањих монтажних објеката
Затечено стање – задовољавајуће
да
не
Бодови
4.1 Објекат је постављен на основу одобрења за постављање, издатог од  да-2  не-0
надлежног органа ЈЛС
4.2 Објекат је постављен и користи се у складу са издатим одобрењем за  да-2  не-0
постављање
4.3.Корисник објекат одржава у уредном и исправном стању
 да-2  не-0
4.4.Остављено је минимум 1.60м за кретање пешака
 да-2  не-0
4.5.Постављањем објекта не угрожава се безбедност саобраћаја
 да-2  не-0
4.6.Постављени објекат се уклапа и не нарушава изглед, амбијенталне и друге  да-2  не-0
вредности насеља
4.7.Објекат се користи од стране овлашћеног лица
 да-2  не-0
4.8.Привремени објекат се користи(ако се не користи дуже од 30 дана  да-2  не-0
инспектор ће наложити уклањање)
4.9. Објекти су опремљени основном опремом за одржавање хигијене
 да-2  не-0
4.10.Пулт-тезга за излагање и продају робе испред продајног објекта  да-2  не-0
постављена је тако да заузима максимално 1м од спољног зида пословног
објекта, а у дужини уличног фронта објекта
4.11. Одговорно лице је поступило по налогу надлежног инспектора
□ да-2 □ не-0
Максималан број бодова:
Утврђен број бодова:

Ред. број

СТЕПЕН РИЗИКА

1.
2.
3.
4.
5.

НЕЗНАТАН
НИЗАК
СРЕДЊИ
ВИСОК
КРИТИЧАН

Присутан прегледу:
-----------------------------------

БРОЈ БОДОВА

БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР:
1. ---------------------------------2. ------------------------------------

