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Напомена:

Максималан број бодова:                                                                                     Утврђени број бодова:
10

 д) није уклонио објекат због измене услова  и начина 
коришћења површине
 ђ) након уклањања објекта по престанку важења одобрења, површину 
на којој је био постављен објекат није вратио у уредно стање

 а) није уклонио објекат након престанка важења одобрења

 б) није привремено уклонио објекат док то захтева извођење хитних и 
неопходних радова или због привремене измене режима саобраћаја
 в) није се прилагодио изменама услова из одобрења, у датом року

 г) није уклонио објекат због измене режима саобраћаја

Корисник је уклонио башту и предузео потребне радње у складу
са одредбама одлуке
Уколико је одговор "не", изабери одговоре у зависности од
конкретне ситуације:

 Да - 2                      Не - 0

 Да - 2                      Не - 0
Надзирани субјект је комуналном инспектору омогућио приступ и 
преглед објекта, увид у документацију, доставио је тражене податке
и поступио је по другим налозима инспектора

 
 Да - 2                      Не - 0

Објекат је постављен и користи се у складу са издатим одобрењем
за постављање  Да - 2                      Не - 0
Корисник објекат одржава у уредном и исправном стању

или

Површина на којој се башта поставља:
 а)  јавна површина
 б)  друга површина
Објекат је постављен на основу одобрења за постављање,
издатог од надлежног органа ЈЛС

 
 Да - 2                      Не - 0

БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА*

 в)  летња
 г)  зимска

Питање Одговор и број бодова

Врста баште угоститељског објекта:
 а)  отворена
 б)  затворена

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА



М.П.

Критичан 2 и мање

 2 - 4   

Средњи  4 - 6   

Висок

 8 - 10 

Низак  6 - 8  

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова
 Незнатан

* по угледу на ову листу, могу се сачинити листе за остале мање монтажне објекте привременог карактера

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ ИНСПЕКТОР
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