
Индентификациони

број листе

К Л 3

Број предмета:

Датум:

Одлука о привременом постављању мањих 
монтажних објеката и уређаја на јавним површинама 

(„Службени лист општине Сокобања“ број 4/2020)

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:________________________________________________________________________________

Oдлука о монтажним објектима

ВВррссттаа  ммооннттаажжнноогг  ооббјјееккттаа  ии  ооппррееммее

киоск

Објекат за културна збивања,спорт и забаву

циркуска шатра,

камп приколица,

забавни луна или зоо парк,

возила наменски преуређена за излагање и продају робе и друге намене

апарат за сладолед

апарат за кокице

апарат за кестен

апарат за кукуруз и слично

конзерватор за сладолед

расхладна уређаји

аутомати

тезге

држачи за бицикл

сталци за излагање робе

аутићи играчке и друга опрема за дечија игралишта

у функцији другог малопродајног објекта



ММооннттаажжннии  ооббјјееккаатт  ии  ооппррееммаа  ссуу  ппооссттааввљљееннии  ннаа  ооссннооввуу  ооддооббрреењњаа  

ннааддллеежжнноогг  ооррггааннаа  ((ууккооллииккоо  јјее  ооддггооввоорр  „„ннее““  ннааддззииррааннии  ссууббјјееккаатт  ссее  

ссммааттрраа  ннееррееггииссттрроовваанниимм  уу  ссммииссллуу  ооддррееддааббаа  ЗЗааккооннаа  оо  ииннссппееккцциијјссккоомм  

ннааддззоорруу,,  ииннссппееккттоорр  ддооннооссии  рреешшеењњее  ззаа  ууккллаањњаањњее  ии  ннее  ппооссттааввљљаајјуу  ссее  

ддррууггаа  ппииттаањњаа  иизз  ллииссттее)) 

 Да –2          Не - 0 

1. Власник монтажног објекта и опреме  поставио ј и исту користи и одржава 

у складу са уговором о закупу површине јавне намене и решењем о 

одобрењу? 

 Да –2         Не - 0 

2. Монтажни објекат и опрема  монтиран је  и постављен тако да обезбеђује 

сигурност корисника, сопственика и пролазника, и не ремети јавни ред и мир 

и безбедност саобраћаја? 

Да –2        Не - 0 

3. Монтажни објекат и опрема  монтиран је  и постављен тако да је 

обезбеђен несметан пролаз и прилаз возилима за довоз робе за потребе 

монтажног објекта и опреме? 

Да –2        Не - 0 

4. Монтажни објекат и опрема  монтиран је  и постављен тако да   објекат 

односно опрема испуњава естетске и хигијенско-санитарне услове за предви- 

ђену намену? 

Да –2       Не - 0 

5.Монтажни објекат и опрема  монтиран је  и постављен тако да  су потребне 

инсталације у објекту и опрема (електро, водоводне и канализационе) у 

исправном стању? 

Да –2        Не - 0 

6.Власник монтажног објекта и опреме стара се о изгледу и одржавању 

чистоће у непосредној околини ? 
Да –2       Не - 0 

7. Власник монтажног објекта и опреме је обезбедио одговарајућу опрему за 

прикупљање и одношење отпадака? 
Да –2       Не - 0 

8. Власник монтажног објекта и опреме стара се о дозвољеном нивоу буке? Да –2       Не - 0 
9.Поштује се забрана из члана 25. Одлуке о монтажним објектима?. Да –2        Не - 0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова:  
Број бодова: 20 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

20 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 16-20 

Низак 12-15 
Средњи 8-11 
Висок 4-7 

Критичан 0 - 3 
 

Присутно лице                                               ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


