
 

К О Н Т Р О Л Н А    Л И С Т А бр: 1 Б 

КОНТРОЛА ЗАУЗИМАЊА И УРЕЂЕНОСТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Контролисана површина је: 

 Површина јавне намене – локација: 

 Остале површине – локација: 

 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Опште информације 

Град Кикинда, Градска управа  

Комунална инспекција 

Водећи инспектор: 

Укључени инспектор: 

Датум инспекцијског надзора: 

Врста инспекцијског надзора 

□ Редовни 

□ Ванредни 

□ Контролни 

□ Допунски  

Инспекцијски надзор према облику: 

□ Теренски 

□ Канцеларијски  

Налог за инспекцијски надзор: 

□ Да 

□ Не  

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно/физичко лице, предузетник 

Подаци о контролисаном субјекту 

Назив/име и презиме субјекта:  

Адреса (улица и број)  

Место:  

Град/Општина:  

Поштански број:  

Телефон/Факс:  

Е-mail:  

Интернет адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Бр. личне карте (за физичка лица):  

Пословни простор 

Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

Адреса (улица и број):  

Место:  

Град/Општина:  

Телефон/Факс:  

Поштански број:  



У инспекцијском надзору утврђено je: 

1. 

Заузимање површина јавне намене остављањем нерегистрованих 

или хаварисаних возила, камп-приколица, приколица, чамаца и на 

други начин заузимати те површине 

 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

2. Заузимање  површина јавне намене  за смештај: робе, покретних 

тезги, амбалаже 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

3. Заузимање  површина јавне намене  за смештај грађевинског и 

другог материјала без одобрења надлежног органа 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

4. На контролисаној површини се врши продаја робе без одобрења 

надлежног органа 

□ Да            

 □ Не         

 

(0) 

 

 (2) 

 Напомена: 

5. Оштећење  комуналног објекта или уређаја 
□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

6. Прљање  комуналног објекта или уређаја 
□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

7. Мењање намене површинама  јавне намене 
□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

8. Мењање намене комуналним објектима 
□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

9. Грађење, реконструисање, постављање, премештање, уклањање, 

без одобрења, комуналне објекте и уређаје 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 



10. Онемогућавање функционисања  комуналних  објеката и уређаја 
□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

11. 

Одлагање смећа и отпада из стамбених, пословних, радних 

просторија и градилишта у туђу посуду или ван за то одређеног 

места и бацање хартије и других отпадака ван корпи за отпадке и 

посуда за смеће или се на други начин ствара нечистоћа 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

12. 
Надзирани субјекат је омогућио комуналном инспектору неометано 

вршење послова, приступ објекту и ставио је на увид сва потребна 

документа 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

Укупан могући број бодова 24 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен Ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 20-24 15-19 10-14 5-9 ≤ 4 

 

Степен ризика у односу на остварен број бодова 

незнатан □ 
низак □ 
средњи □ 
висок □ 
критичан □ 

 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ     М.П.      ИНСПЕКТОР 


