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ТЕЗГЕ И ДРУГИ ППКРЕТНИ 

ПРИВРЕМЕНИ ПБЈЕКТИ
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ппстављен на вашару, сајму, излпжби или традиципналнпј 

манифестацији

ппвршина у јавнпм ппдземнпм прплазу

ппвршина за паркираое

ппвршина у птвпреним делпвима пбјекта намеоена пешацима

на растпјаоу маоем пд 1,0м пд птвпра шахта ппдземнпг пбјекта

слпбпдна ппвршина кпмплекса-грађевинске парцеле пбјекта јавне 

слпбпдна ппвршина кпмплекса-парцела пбјекта друге намене

неизграђенп грађевинскп земљиште дп привпђеоа намени у складу 

са планским дпкументпм

Местп у пквиру наведених ппвршина (пдабрати укпликп је пбјекат 

ппстављен на некпј пд наведених ппвршина-није пбавезнп ппље)

зелена ппвршина у склппу јавне ппвршине

Јавна ппвршина

јавна сапбраћајна ппвршина

трг

јавна зелена ппвршина

јавна ппвршина блпка

Друга ппвршина (у режиму јавнпг кпришћеоа, излази на јавну 

ппвршину и сталнп је дпступна већем брпју кприсника)

ппвршина ппверена на управљаое ЈП '' Бепградска тврђава''

ппвршина ппверена на управљаое ЈКП ''Ада Циганлија'' 

аутпмат за пружаое услуга

други ппкретни пбјекат за прпдају рпбе и вршеое услуга

Ппкретни пбјекат је 

сампсталан

Ппвршина на кпјпј је ппстављен пбјекат

у функцији другпг малппрпдајнпг пбјекта (укпликп изаберете пвај 

пдгпвпр, пдаберите једну пд следеће 2 мпгућнпсти)

ппстављен је 1 ппкретни пбјекат у функцији другпг пбјекта

ппстављенп је више пд 1 ппкретнпг пбјекта у функцији другпг 

пбјекта

аутпмат за прпдају рпбе на малп

Врста ппкретнпг пбјекта

тезга

апарат за сладплед

апарат за кестен

апарат за кпкице

апарат за кукуруз

кпнзерватпр за сладплед

расхладна витрина за прпдају псвежавајућих напитака
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IV пдгпвпри изабери

ппредеље-

ни брпј 

бпдпва

утврђени 

брпј бпдпва
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не 0
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да 40

не 0

11а

11б

11в

није уклпнип пбјекат накпн престанка важеоа пдпбреоа

није привременп уклпнип пбјекат дпк тп захтева извпђеое хитних и 

неппхпдних радпва

 није се прилагпдип изменама услпва из плана, у пстављенпм рпку

11

кприсник је уклпнип ппкретни пбјекат и предузеп 

пптребне радое у складу са пдредбама пдлуке (укпликп 

је пдгпвпр ''не'', изабери пдгпвпре у зависнпсти пд 

кпнкретне ситуације)

7 кприсник ппкретни пбјекат пдржава у уреднпм стаоу

8 кприсник ппстављаоем и кпришћеоем ппкретнпг 

пбјекта не пштећује и не прља ппвршину кпју кпристи

9

10

ппкретни пбјекат је ппстављен у складу са пдредбама 

пдлуке-није везан за тлп и пбјекте у близини

кприсник ппкретнпг пбјекта припадајући прпстпр, 

сунцпбран и тенду кпристи у складу са наменпм-не 

кпристи их за излагаое рпбе

На  питаоа кпја следе, пдгпвприти у случају да је пптребнп да се пбјекат 

уклпни

4
ппкретни пбјекат се кпристи у складу са пдпбреоем 

(актпм предузећа)

5 ппкретни пбјекат кпристи пвлашћенп лице

6
кприсник је ппчеп да кпристи ппкретни пбјекат у рпку 

кпји је утврђен пдпбреоем

1а
ппкретни пбјекат је ппстављен на месту кпје је 

предвиђенп планпм

2
ппкретни пбјекат је ппстављен на пснпву пдпбреоа 

надлежнпг пргана (акта предузећа)

3
ппкретни пбјекат је ппстављен у складу са пдпбреоем 

(актпм предузећа)

КПНТРПЛА

1 местп за ппстављеое кпнтрплисанпг пбјекта пдређује се 

планпм (укпликп је пдгпвпр ''да'', пдгпвприти на следеће  

питаое)

на растпјаоу маоем пд 500м пд кпмплекса пијаце кпјпм управља 

јавнп кпмуналнп предузеће кпје је пснпвап град



11г

11д

степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва
незнатан 251-290

низак 231-250

средои 131-230

виспк 51-130

критичан 0-50

наппмена

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

није уклпнип пбјекат збпг измене режима сапбраћаја

накпн уклаоаоа ппкретнпг пбјекта, ппвршину кпју је кпристип  није 

вратип у уреднп стаое


