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ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ
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мањи монтажни објекат

спортски објекат                                                                                          

(клизалиште, терен за кошарку, одбојку, скејт, боћање и сл.)

објекат намењен за изнајмљивање                                                 

спортских и рекреативних бицикала                                                                 

и реквизита за спорт и рекреацију

Врста објекта

на растојању мањем од 1,0 м од отвора шахта подземног објекта, 

хидранта, капе набушнице, стуба јавне расвете, електро мреже и 

телекомуникационих система

трг

киоск

забавни парк

циркус

привремени објекат за игру деце

привремени објекат за рекреацију грађана

Површина на којој је постављен објекат

Јавна површина

јавна саобраћајна површина

објекат за потребе одржавања манифестација (новогодишњи, 

божићни, ускршњи и други празници)                                                               

подручје ГО Врачар, Савски венац и Стари град

јавна зелена површина

јавна површина блока

Друга површина (у режиму јавног коришћења, излази на јавну 

површину и стално је доступна већем броју корисника)

слободна површина комплекса - грађевинске парцеле             

објекта јавне намене

слободна површина комплекса - парцеле објекта друге намене
неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени              

у складу са планским документом
Места у оквиру наведених површина                                                  

(одабрати уколико је објекат постављен на некој од наведених 

површина - није обавезно поље)

површина за паркирање

зелена површина у склопу јавне површине

површина у јавном подземном пролазу

површина у отвореном делу објекта намењена пешацима 

(колонада, пасаж)

површина поверена на управљање ЈП '' Београдска тврђава''

површина поверена на управљање ЈКП ''Ада Циганлија'' 
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III одговори изабери

опредеље-

ни број 

бодова

утврђени 

број бодова

да

не

да

не

да 40

не 0

да 30

не 0

да 30

не 0

да 20

не 0

да 30

не 0

да 20

не 0

да 10

не 0

да 20

не 0

да 20

не 0

IV

да 40

не 0

10а

10б

10в

10г

КОНТРОЛА

привремени објекат је постављен у складу са 

одобрењем /актом предузећа
3

2

место за постављење контролисаног објекта одређује 

се планом (уколико је одговор ''да'', одговорити на 

следећа 2 питања)

2а

1

Привремени објекат је постављен на основу одобрења 

надлежног органа /акта предузећа                                              

( уколико је одговор "не" надзирани субјекат се 

сматра нерегистрованим у смислу одредаба Закона о 

инспекцијском надзору, инспектор доноси решење за 

уклањање и не постављају се друга питања из листе)

корисник постављањем и коришћењем објекта не 

оштећује и не прља површину коју користи
9

привремени објекат је постављен на месту које је 

предвиђено планом

2б
привремени објекат је постављен у складу са условима 

уврђеним планом

привремени објекат користи овлашћено лице5

корисник привремени објекат одржава у уредном 

стању

4
привремени објекат се користи у складу са одобрењем 

/актом предузећа

корисник је почео да користи привремени објекат у 

року од 90 дана од дана издавања одобрења

прекид у коришћењу објекта, није  дужи од 30 дана

6

7

8

На  питања која следе, одговорити у случају да је потребно да се објекат 

уклони

корисник је уклонио објекат и предузео потребне 

радње у складу са одредбама одлуке (уколико је 

одговор ''не'', изабери одговоре у зависности од 

конкретне ситуације)

10

није уклонио објекат након престанка важења одобрења

није привремено уклонио објекат док то захтева извођење хитних 

и неопходних радова
 није се прилагодио изменама услова из плана и одобрења, у 

датом року

није уклонио објекат због измене режима саобраћаја
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10д

10ђ

260

степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова
незнатан 221-260

низак 201-220

средњи 101-200

висок 21-100

критичан 0-20

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

није уклонио објекат због привођења намени неизграђеног 

грађевинског земљишта

након уклањања објекта по престанку важења одобрења, 

површину на којој је био постављен објекат није вратио у уредно 
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