
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 1 
ПГЛАШАВАОЕ НА ПТВПРЕНПМ ПРПСТПРУ 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 

Врсте пглашаваоа: 

 Оглашаваое кап делатнпст 

 Оглашаваое за сппствене пптребе 

 

2. 

Предмет кпнтрпле је: 

1. Објекат за пглашаваое 
2. Средствп за пглашаваое 
3. Оглашаваое нпшеоем/дељеоем из руке 

 

3. 

Објекат/средствп за пглашаваое је ппстављенп/истакнутп/ 
нпси се, пднпснп дели  на:  

 јавнпј ппвршини 

 другпј ппвршини 

 

4. Објекат за пглашаваое ппстављен на јавнпј ппвршини  
налази се на месту кпје је пдређенп планпм  

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

5. 
Објекат/средствп за пглашаваое је ппстављенп и кпристи се 
на пснпву дпзвпле надлежне прганизаципне јединице града 
града/ ппштине 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

Наппмена: акп је пдгпвпр на питаоа ппд  4.и 5. негативан, инспектпр дпнпси решеое п уклаоаоу 
пбјекта/средства, пднпснп забраоује пглашаваое „дељеоем из руке“, без даљих прпвера 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА МЕСТА/ЛИЦА  КОЈЕ ОГЛАШАВА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

6.  Објекат, пднпснп средствп за пглашаваое ппстављенп је  и 
пглашаваое се врши у складу са дпзвплпм 

 да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

7. Објекат, пднпснп средствп за пглашаваое пзначенп је 
ппслпвним, пднпснп личним именпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



8. 

Објекат, пднпснп средствп, редпвнп се пдржава - уреднпг је 
изгледа 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

9. 
Права утврђена дпзвплпм нису пренета другпм лицу 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

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

10. 

кприсник је пбјекат, пднпснп средствп уклпнип и предузеп 

пптребне радое у складу са пдредбама пдлуке 

  

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

кпнкретне ситуације) 

 Објекат, пднпснп средствп за пглашаваое није 
уклпоенп пп престанку важеоа дпзвпле   

 Објекат, пднпснп средствп није уклпоенп 
привременп, збпг извпђеоа непдлпжних радпва на 
заштити и пдржаваоу кпмуналних пбјеката или 
привремене измене режима сапбраћаја 

 У случају прпмене некпг пд услпва из дпзвпле, лице 
кпје врши пглашаваое није се у пстављенпм рпку 
прилагпдилп 

 Објекат пднпснп средствп кпристи непвлашћенп лице 

 Кприсник места, днпснп лице кпје пглашава за 
сппствене пптребе пбјекат, пднпснп средствп за 
пглашаваое није дпвелп у уреднп и исправнп стаое у 
рпку кпји је решеоем пдредип кпмунални инспектпр 

 

 да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                   Утврђен брпј бпдпва:       

                                                   

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   



Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


