
Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 
 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 5 
КПМУНАЛНИ РЕД 

ПБЈЕКТИ, УРЕЂАЈИ, ППРЕМА 
 

 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

 

 
Пбјекти/уређаји/ппрема кпји су премет кпнтрпле: 
 

 наменски мпнтажни пбјекти 
 мпнтажнп-демпнтажни пбјекти за пптребе пдржаваоа 
 културних, сппртских и других манифестација 
 специјализпванп впзилп за пбављаое делатнпсти 

тргпвине на малп и друге делатнпти 
жардиоере и друге ппсуде за биљне засаде 
 клупе и слични пбјекти намеоени седеоу 
 уметничке инсталације 
 према за игру и рекреацију 
 ппштански сандучићи, телефпнсе гпвпрнице и спларни 

пуоачи  
 стубпви, пграде и друге врсте запрека 
 кпрпе за птпатке и ђубријере 
 јавни часпвници 
 јавне чесме и фпнтане 
 јавни тпалети/ппкретни тпалети 

___________________________________________________
___________________ 

 

  

1. 
Објекат/ппрема/уређај  је ппстављен ппд услпвима и на 
начин прпписан ппсебним прпписпм града/ппштине 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

2. 
пбјекат је ппстављен на пснпву пдпбреоа надлежнпг пргана  да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 

3. Објекат/ппрема/уеђај је ппстављен и кпристи се у складу са 
пдпбреоем 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 



4. 
 
Ппстављена ппрема/уређај предати на пдржаваое субјекту 
кпји пдржава ппвршину 

да-           

не-           

5. 

 
Ппстављени пбјекат/ппрема/уређај је у уреднпм и 
исправнпм стаоу и функципналнпм стаоу  
 
 
 
Акп је пдгпвпр „не“, пзначити кпнкретан недпстатак: 

 пбјекат је пштећен 
 

 пбјекат није у функцији 
 

 пбјекат је запрљан 
 

 пбјекат је исписан/исцртан/излепљен плакатима на 
други 

 

 на други начин нарушава ппшту уређенпст града 
 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 
 

6. Ппстављени пбјекти, уређаји и ппрема   не пметају кретаое 
пешака, прилаз згради, прппивппжарни пут исл. 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 
 

7. Опрема за игру и рекреацију је атестирана и ппстављена у 
складу са техничкпм дпкументацијпм 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 
 

8. Забране из  пдлуке / навести пдредбу пдлуке/ се ппштују 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 
 

9. Ппвршина је накпн уклаоаоа пбјекта, завршетка 
манифестације/прпграма дпведена у уреднп стаое 

да-          -бр. бпдпва- 

не-          -бр. бпдпва- 
 

Наппмена: 

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 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


