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аутомат за продају робе на мало

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда 

(''Службени лист града Бограда", бр. 17/15, 43/15 и 71/15)

Врста покретног објекта

тезга

апарат за сладолед

апарат за кестен

апарат за кокице

апарат за кукуруз

конзерватор за сладолед

расхладна витрина за продају освежавајућих напитака

аутомат за пружање услуга

други покретни објекат за продају робе и вршење услуга

Покретни објекат је 

самосталан

Површина на којој је постављен објекат

у функцији другог малопродајног објекта (уколико изаберете овај 

одговор, одаберите једну од следеће 2 могућности)

постављен је 1 покретни објекат у функцији другог објекта

постављено је више од 1 покретног објекта у функцији другог 

објекта

трг

јавна зелена површина

јавна површина блока

Друга површина (у режиму јавног коришћења, излази на јавну 

површину и стално је доступна већем броју корисника)

површина поверена на управљање ЈП '' Београдска тврђава''

површина поверена на управљање ЈКП ''Ада Циганлија'' 

постављен на вашару, сајму, изложби или традиционалној 

манифестацији

површина за паркирање

површина у отвореним деловима објекта намењена пешацима

на растојању мањем од 1,0м од отвора шахта подземног објекта

слободна површина комплекса-грађевинске парцеле објекта јавне 

слободна површина комплекса-парцела објекта друге намене

неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у 

складу са планским документом
Место у оквиру наведених површина (одабрати уколико је 

објекат постављен на некој од наведених површина-није 

обавезно поље)

зелена површина у склопу јавне површине

Јавна површина

јавна саобраћајна површина

Контролна листа преузета од Комисије за координацију инспецијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Београда 

(https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolnelistekomunalnai.html)
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КОНТРОЛА

1 место за постављење контролисаног објекта одређује се 

планом (уколико је одговор ''да'', одговорити на следеће  

питање)

површина у јавном подземном пролазу

на растојању мањем од 500м од комплекса пијаце којом управља 

јавно комунално предузеће које је основао град

1а
покретни објекат је постављен на месту које је 

предвиђено планом

2
покретни објекат је постављен на основу одобрења 

надлежног органа (акта предузећа)

3
покретни објекат је постављен у складу са одобрењем 

(актом предузећа)

4
покретни објекат се користи у складу са одобрењем 

(актом предузећа)

5 покретни објекат користи овлашћено лице

6
корисник је почео да користи покретни објекат у року 

који је утврђен одобрењем

није уклонио објекат након престанка важења одобрења

није привремено уклонио објекат док то захтева извођење хитних 

и неопходних радова

 није се прилагодио изменама услова из плана, у остављеном року

11

корисник је уклонио покретни објекат и предузео 

потребне радње у складу са одредбама одлуке (уколико 

је одговор ''не'', изабери одговоре у зависности од 

конкретне ситуације)

7 корисник покретни објекат одржава у уредном стању

8
корисник постављањем и коришћењем покретног 

објекта не оштећује и не прља површину коју користи

9

10

покретни објекат је постављен у складу са одредбама 

одлуке-није везан за тло и објекте у близини

корисник покретног објекта припадајући простор, 

сунцобран и тенду користи у складу са наменом-не 

користи их за излагање робе

На  питања која следе, одговорити у случају да је потребно да се објекат 

уклони



11г

11д

степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова

незнатан 251-290

низак 231-250

средњи 131-230

висок 51-130

критичан 0-50

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

није уклонио објекат због измене режима саобраћаја

након уклањања покретног објекта, површину коју је користио  

није вратио у уредно стање

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА


