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  Број предмета: 
 
  Датум: 

Одлука привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја 
на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20 и 
23/20) 

 
Подаци о надзираном субјекту 
 
Назив правног лица/предузетника_____________________________________________________________________ 
Матични број привредног субјекта____________________________________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ__________________________________________________________________ 
Адреса (улица и број)_______________________________________________________________________________ 
Општина__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Подаци о одговорном лицу 
 
Име и презиме_____________________________________________________________________________________ 
Адреса становања (улица и број)______________________________________________________________________ 
Општина__________________________________________________________________________________________ 
ЈМБГ_____________________________________________________________________________________________ 
Функција _________________________________________________________________________________________ 
Контакт телефон:________________________________________________________________________________ 

                                      
Одлука привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама 
(„Службени лист општине Сокобања“ број 4/20 и 23/20) 
 



                                               
                                                             Врста мањих монтажних објеката и уређаја  
   

Kиосци  

Tипске дрвене кућице  

Балон хале спортске намене  

Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова  

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу  

Дечија игралишта  

 Објекти за депоновање и сепарацију речних агрегата и сл.  

Бине, позорнице  

Клизалишта  

Други објекти и уређаји предвиђени планом постављања (бине, позорнице, 
покретне приколице, јавне говорнице, јавни часовници, монтажне ограде, ограде 

градилиштаи монтажне скеле) 

 

                                  Површина на којој је постављен објекат  

                                                    Јавна површина  

коловози, тротоари, пешачке стазе, тргови, платои, шеталишта  

аутобуска и такси стајалишта, паркиралишта  

паркови, скверови, улични травњаци, јавне зелене површине између и око 
зграда 

 

јавни спортско – рекреативни терени (стадиони, игралишта, стрелишта)  

пијаце, гробља  

изграђене речне обале, купалишта (плаже), пристаништа  

друге изграђене површине намењене за јавно коришћење   

1. Мањи монтажни објекати и уређаји су предвиђени Планом постављања 
мањих монтажних објеката и уређаја? 

Да –2          Не - 0 



2. Мањи монтажни објекати и уређаји су постављени на основу одобрења 
надлежног органа (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) ? 

 Да –2          Не - 0 

3. Власник мањег монтажног објекта и уређаја поставио је и исте користи и 
одржава у складу са уговором о закупу  и решењем о одобрењу?  

 Да –2        Не - 0 

 4. Мањи монтажни објекати и уређаји уклоњени по истеку рока из решења 
оодобрењу? 

 Да –2         Не - 0 

  
Напомена: 
 
Максимални број бодова: 8 
Број бодова:  

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

8 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 8 

Низак 6-7 

Средњи 4 - 5 

Висок 2 - 3 

Критичан 0 – 1  

 

Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________                             1.____________________ 

                            М.П                    2. ____________________  


