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надзирани субјект је ппднеп захтев за измену пдпбреоа 

за ппстављеое пбјекта

Врста објекта

неизграђенп грађевинскп земљиште у приватнпј свпјини, пднпснп 

на земљишту на кпме је правп кпришћеоа утврђенп на пснпву 

Закпна п планираоу и изградои

балпн сала

преспстатички прекривач

изграђенп грађевинскп земљиште у пквиру кпмплекса 

прпсветних/сппртских/угпститељских пбјеката за смештај

Површина на којој је постављен објекат

КПНТРПЛА

8

кприсник је п прпменама, кпје су пд утицаја на 

кпришћеое пбјекта, пбавестип надлежну 

прганизаципну јединицу у рпку пд 15 дана пд дана 

настанка прпмене

надзирани субјекат је кпмуналнпм инспектпру пмпгућип 

приступ и преглед пбјекта, увид у дпкуметанцију, 

дпставип је тражене ппдатке и ппступип је пп другим 

налпзима инспектпра 
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1

пбјекат је ппстављен на пснпву пдпбреоа за 

ппстављаое, издатпг пд надлежнпг пргана ппштине 

(укпликп је пдгпвпр "не", инспектпр дпнпси решеое за 

уклаоаое и не ппстављају се друга питаоа из листе)

2

7
рпк за ппстављаое је,  из пправданих разлпга, 

прпдужила надлежна прганизаципна јединица ппштине  

кприсник пбјекат пдржава у уреднпм и технички 

исправнпм стаоу 
4

пбјекат је ппстављен и кпристи се у складу са издатим 

пдпбреоем за ппстављаое

3
кприсник је пре ппчетка кпришћеоа пбјекта, прибавип 

пдпбреое за кпришћеое 

6

пбјекат је ппстављен у рпку кпји је предвиђен 

пдпбреоем (не дужем пд 6 месеци, пд дана кпначнпсти 

пдпбреоа)

На  питања која следе, одговорити уколико се односе на инспекцијски 

надзор који се обавља

1



да 5
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да 5
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да 50
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степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва

незнатан 170-205

низак 121-169

средои 70-120

виспк 50-69

критичан 0-49

кприсник је пп престанку важеоа пдпбреоа за 

ппстављаое, уклпнип пбјекат
13

кприсник је пп прпписанпј прпцедури прибавип 

измеоенп пдпбреое за ппстављаое пбјекта у делу кпји 

се пднпси на име кприсника пдпбреоа, (на захтев 

кприсника кпји је ппднет у рпку пд 15 дана пд дана 

настанка прпмене збпг кпје се врши измена пдпбреоа) 
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11

кприсник је ппднеп захтев за прпдужеое рпка важеоа 

пдпбреоа за ппстављаое балпн хале сппртске намене у 

прпписанпм рпку (6 месеци пре истека рпка важеоа 

пдпбреоа

рпк важеоа пдпбреоа за ппстављаое балпн хале 

сппртске намене, прпдужен је на захтев кприсника 
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ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

наппмена

УКУПАН БРПЈ БПДПВА
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