РепубликаСрбија
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 16
Област: Комунално уређење
Заузеће јавних површина

Одлука о постављању мањих монтажних
објекта привременог карактера на
површинама јавне намене у пословне сврхе
(Сл.гласник Општине Лучани бр.19/13),

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Име и презиме/назив
Место, улица и број
Делатност за коју је регистрован
ЈМБГ или МБР правног лица/
предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за контакт

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - УРЕЂАЈУ
Локација објекта/уређаја
Место, улица и број : _______________________________________________________
Број локације по Програму: _____________

Врста објекта/уређаја

*Листа се попуњава посебно за сваку врсту објекта

Киоск или мањи монтажно демонтажни објекат
Превозно средство реконструисано у монтажни објекат
Летња башта
Слободностојећа или зидна витрина
Покретна тезга
Изложбени пулт
Тенда или надстрешница
Уређаји за кокице, друге печењарске производе и сл,
Расхладни уређај,
Објекти за извођење забавних програма,
Билборди и друге рекламне ознаке
Монтажне ограде и жардињере, барикадни стубићи
Јавне телефонске говорнице
Грађевински материјал и сл.
Остало: _________________________________________________________________________

Подаци о решењу
Није издато решење о одобрењу заузећа ради постављања објекта/уређаја
Издато решење: број _______________ од ______________ године, локација број: _________
Површина у решењу ________; површина која се користи: ____________
Намена заузећа по решењу: _________________________________________________________
Фактичка намена заузећа: __________________________________________________________
Датум почетка заузећа: ______________; Датум завршетка заузећа: __________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10

11.

УТВРЂЕНО НАДЗОРОМ
Општи услови за све објекте/уређаје
Јавна провршина се користи и за другу намену од одобрене
Извршено је заузеће веће површине од дозвољене у решењу
Извршено је постављање већег броја уређаја од дозвољеног
Постављен је објекат/уређај друге врсте
Јавна површина није очишћена
Поред објекта/уређаја није постављена канта за смеће
Посебни услови за летње баште
У оквиру летње баште извршено је постављање расхладних витрина, других
уређаја, ограда, формирање подијума или платоа, односно денивелисање
јавне површине на којој се поставља летња башта, затварање летње баште
без одобрења
У летњој башти је постављен роштиљ, ражањ, шанк-пулт, фонтана, емитује
се музика путем музичког уређаја, емитује се музика уживо.
Посебни услови за слободностојеће односно зидне витрине
Слободностојећа односно зидна витрина није у чистом и исправном стању и
није уређена тако да има задовољавајући естетски изглед
У слободностојећој односно зидној витрини истакнуте су рекламе,
обавештења или изборни плакати политичких странака или појединаца
Посебни услови за покретне тезге
На покретној тезги се врши излагање или продаја робе супротно одобрењу
На покретној тезги је постављен музички уређај
Посебни услови за уређаје
Уређај за кокице, друге печењарске производе и сл. затворен је тако да је
добио изглед киоска
Посебни услови код извођења грађевинских радова
Извођач радова, односно инвеститор, није поставио заштитне засторе на
градилишној скели.
Извођач радова депоновани грађевински материјал није заштито од
растурања одговарајућом оградом,
Извођач радова након завршетка радова јавну површину није довео у
првобитно стање.
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 Да (4)  Не (0)
 Да (6)  Не (0)
 Да (2)  Не (0)
 Да (4)  Не (0)
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан
0-2

Низак
3-5

Средњи
6-7

Висок
8-12

Критичан
>13

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак

средњи

висок

критичан

Субјект надзора
Име и презиме:

Комунални инспектори
Име и презиме

Радно место

1.

1.

2.

2.

Датум:

(0)
(0)
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(0)
(0)

