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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 и 104/2016) и 

ОДЛУКУ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  24/2011 и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР.1. 

 

Монтажни објекти привременог карактера из члана 1. Одлуке на којима инспекцијски надзор врши 

комунална инспекција  сматрају се објекти  наведене у члану 4.став 1.тачке 2, 3, 4 и 5 Одлуке. 

1 
Монтажни објекат је постављен на јавној површини на 

одређени временски рок који није дужи од 5 година. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 
Монтажни објекат на површини јавне намене не омета 

прилаз и нормално корижћење суседних објеката. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

Монтажни објекат на површини јавне намене не омета 

безбедно кретање пешака јер је обезбеђен пролз за пешаке 

од минимум 1.2 м. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 
Монтажни објекат на површини јавне намене не смањује 

видљивост на раскрсници и угловима улице. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 
Монтажни објекат на површини јавне намене не угрожава 

безбедност саобраћаја. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 
Монтажни објекат на површини јавне намене не угрожава 

изглед  амбијенталне и друге вредности насеља. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 
Монтажни објекат на површини јавне намене не угрожава 

заштићени културни објекат и заштићена природна добра. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 
Монтажни објекат на површини јавне намене не угрожава 

испуњење минимални санитарно-хигијенски услови. 
 да-          -бр. бодова       2 



не-          -бр. бодова      0 

9 
Монтажни објекат на површини јавне намене не угрожава и 

не загађује животна средина. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 
Монтажни објекат на површини јавне намене  постављен је у 

складу са Планом општинског већа. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 

Монтажни објекат на површини јавне намене  постављен је у 

складу са условима издатих од стране општинског органа 

управе надлежан за послове урбанизма. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

12 

За постављање монтажни објекат на површини јавне намене  

прибављено је решење о постављању таквог објекта од 

надлежног општинског органа управе. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 24 – 20  

Низак 20 – 16  

Средњи 16 – 12  

Висок 12 – 8  

Kритичан 8 - 0  
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