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

изворне надлежности Града Београда 

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

слободна површина комплекса-парцеле објекта друге намене

неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у 

складу са планским документом

расхладна витрина

извори звука

уређаји за хлађење/загревање

јавна зелена површина

јавна површина блока

Друга површина (у режиму јавног коришћења, излази на јавну 

површину и стално је доступна већем броју корисника)

слободна површина комплекса-грађевинске парцеле објекта јавне 

намене

Места у оквиру наведених површина (одабрати уколико је 

објекат постављен на некој од наведених површина-није 

обавезно поље)

коловоз и део коловоза намењен за паркирање

из више делова

паркинг површина изван улице

зона раскрснице

расвета

Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист 

града Београда", бр. 11/14, 25/14, 34/14 ,2/15 и 63/16)

Врста баште

трг

пано за излагање менија и ценовника

отворена

затворена

Изглед баште

из једног дела

отворени делови објекта намењени пешацима

Елементи контролисане баште

столови и столице

Површина на којој је постављен објекат

Јавна површина

јавна саобраћајна површина

сенило

платформа

ограда

жардињере
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III одговори изабери

опредеље-

ни број 

бодова

утврђени 

број бодова

1 да

не

2 да 30

не 0

2а

да

не

за башту за коју је утврђено одступање од 

одобрења,донето је решење којим је наложено да се 

башта уподоби са одобрењем,односно са одредбама 

Одлуке (уколико је одговор "да",инспектор доноси 

решење за уклањање баште и не поставља питања 

која следе)

пешачка зона/трг/наткривена површина

Ада Циганлија/Београдска тврђава/Топчидер/Старо језгро Земуна

На површини ул. Бул. краља Александра, Рузвелтова, Краљице 

Марије и Пожешка

испред киоска/покретног привременог објекта/пловила који 

обављају угоститељску делатност

део површине улице Кнез Михаилове од Сремске до 1300 каплара

јавна површина просторно културно-историјске целине

башта је постављена на основу одобрења надлежног 

органа(уколико је одговор "не",надзирани субјекат се 

сматра нерегистрованим у смислу одедаба Закона о 

инспекцијском надзору,инспектор доноси решење за 

уклањање и не постављају се друга питања са листе)

башта је постављена у складу са издатим одобрењем  

односно актом издатим у складу са актом јавног 

предузећа (уколико је одговор "не",поставити следеће 

питање)

подручје ГО Врачар, Савски венац, Стари град и Палилула-десна 

обала Дунава
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башта је постављена тако да су комунални објекти на 

безбедном растојању изван баште и  доступни су 

несметано коришћење и одржавање, најмање са једне 

стране, или на површини шахта подземног објекта, уз 

сагласност власника/корисника тог објекта 

стајалиште јавног превоза

 траса противпожарног пута/плато за гашење пожара

 зелена површина

КОНТРОЛА

у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште (осим у 

ширини пешачког улаза у пешачкој зони )
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА

 није се прилагодио изменама услова из одобрења, у датом року

није уклонио објекат због измене режима саобраћаја

није уклонио објекат због измене услова и начина коришћења 

површине
након уклањања објекта по престанку важења одобрења, 

површину на којој је био постављен објекат није вратио у уредно 

стање

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

уклони

корисник је о променама које су од утицаја за 

коришћење баште, у року од 7 дана обавестио 

надлежну организациону јединицу
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11

башту користи овлашћено лице9

корисник је уклонио башту и предузео потребне радње 

у складу са одредбама одлуке (уколико је одговор ''не'', 

изабери одговоре у зависности од конкретне ситуације)
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није уклонио објекат након престанка важења одобрења

није привремено уклонио објекат док то захтева извођење хитних 

и неопходних радова или због привремене измене режима 

саобраћаја

7

башта у близини клупе и других објеката за седење на 

јавној површини је постављена на растојању не мањем 

од 1,2 м

4

елементи баште не оштећују површину на којој су 

постављени, објекте уређења и опремања те површине 

и околно зеленило, фиксирањем за њих или на неки 

други начин

6

башта је постављена тако да је омогућено одржавање  

објекта зеленила/споменика/скулптуре/фонтане/чесме

5
елементи баште су израђени и постављени у складу са 

одредбама одлуке

корисник башту одржава у уредном стању

8
башта се користи у складу са одобрењем односно 

актом издатим у складу са актом јавног предузећа 
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степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова
незнатан 121-150

низак 101-120

средњи 51-100

висок 31-50

критичан 0-30

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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