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             КЛ-ММО-2  

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ  
– ТЕНДА 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/Мат.бр.  
  

 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 
Редни број Питање Одговор Бодови 

1. 

Да ли је привредно друштво, односно 
друго правно лице или предузетник 
основано и регистровано у Агенцији за 
привредне регистре? * 

да 
не 

 

*субјекат за који је одговор на питање под тач.1 негативан, сматра се нерегистрованим и 
надзор се врши у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору 
- Питање које се не бодује 

2 
Да ли је тенда постављена на јавној 
површини са одобрењем надлежне Управе 
градске општине? 

да- ( 5 ) 
не- ( 0 ) 

 

3 Да ли је тенда постављена у габаритима 
баште? 

да- ( 3 ) 
не- ( 0 ) 

 

4 Да ли је тенда фиксирана за јавну 
површину? 

да- ( 0 ) 
не- ( 2 ) 

 

 
        5 

Да ли је тенда постављена на јавној 
површини у складу са издатим одобрењем? 

да- ( 2 ) 
не- ( 0 ) 

 

    
 
                                                                                   Укупан број бодова 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКА ОПШТИНА 
НИШКА БАЊА 
Управа Градске општине  
Нишка Бања 
Одсек за имовинско 
правне 
и комуналне послове 
Kомунална инспекција 
Број: 
Датум: 
 

1.Закон о комуналним 
делатностима (''Сл.гласник РС'' 
бр.88/2011) 
2. Одлука о постављању мањих  
монтажних објеката на јавним 
површинама на територији града 
Ниша 
(''Сл. лист града Ниша'', бр.3/2008  
-пречишћен текст)  
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Напомена: 
 
 

 
 
 
 
 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У  
БОДОВИМА: 

Укупан могући број 
бодова: 12 

УТВРЂЕНИ БРОЈ 
БОДОВА: 

 

 
Напомене:  1. Ова контролна листа садржи две странице 
                    2. Приликом самооцењивања није потребно попунити Уп.бр. 
 
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР    
 

М.П.                           
____________________________                                                                _____________________________  

Редни 
број 

Степен 
ризика 

Број 
бодова у 
надзору 

Број бодова 
у надзору у 

% 
1. Незнатан 10-12 91 - 100 
2. Низак 9-8 81 - 90 
3. Средњи 7-6 71 - 80 
4. Висок 5 - 4 61 - 70 
5. Критичан 3 и мање 60 и мање 


