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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  
  

  Летње баште  

1. Летња башта се постављена 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 

2. Летње баште су монтажно - демонтажни објекти намењени за обављање 
угоститељске, посластичарске и делатности исхране и смештаја гостију, које су 
постављени на јавним површинама испред пословног објекта или просторије у 
којој се та делатност обавља? 

 Да –2          Не - 0 

3. Летњу башту чини одговарајући број столова, столица, сунцобрана, тенди или 
пергола и лако покретни монтажно - демонтажни елементи (жардињере и сл.), 
као и витрине за продају сладоледа и колача и мени табла? 

 Да –2        Не - 0 

4. Поштује се забрана да елементи баште, осим тенди или пергола,  не смеју бити 
фиксирани за јавну површину завртњима, анкеровањем или на неки други 
начин?   

 Да –2         Не - 0 

5.Поштује се забрана  не застакљивања и ограђивања летње баште? Да –2         Не - 0 

6. Поштује се забрана не поствљања летњих башти на уличним шахтама ?  Да –2          Не - 0 

7. Поштује се забрана постављања летњих башти на траси противпожарног 
пута ?  

Да –2          Не - 0 

8. Поштује се забрана не поствљања летњих башти у ширини пешачких прелаза 
и удаљености мањој од 2.0 м од пешачког прелаза? 

Да –2          Не - 0 

9. Поштује се забрана не поствљања летњих башти у зони раскрснице? Да –2          Не - 0 
10. Поштује се забрана не посатвљања летњих башти у ширини колског и 
пешачког улаза у зграду или двориште? 

Да –2          Не - 0 

11. Баште су постављене тако да ширина баште буде у ширини објекта, у свему у 
складу са Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја на јавним 
површинама? 

Да –2          Не - 0 

12. Поштује се забрана постављања фритеза, роштиља, ражња и сл. садржаја ? Да –2          Не - 0 

13. У летњој башти нису постављени уређаји за појачавање звука (звучници)?  Да –2          Не - 0 



Напомена: 
 
Максимални број бодова: 26 
Број бодова:  

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

26 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 22-26 

Низак 16-21 

Средњи 11-15 

Висок 6-10 

Критичан 0-5 

 

 

 

Присутно лице                                                    ИНСПЕКТОР 

_________________                             1.____________________ 

                            М.П                    2. ____________________  


