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     Република Србија 
     Аутономна покрајина Војводина 

 

    Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 
    Сектор за инспекцијске послове 

 

Контролна листа 12 

Закон о планирању и изградњи  члан 173. став 1. тачка 5. 

 

   

Врсте инспекцијског надзора   

/подвући или заокружити/  

  

1. редовни                                      3.    допунски  
  

2. ванредни                                    4.    контролни  

  

Почетак инспекцијског надзора  

  

  

  

Завршетак инспекцијског надзора  

  

Пословно име надзираног субјекта  

  
  

Адреса седишта надзираног субјекта  

  

Поштански број  Место  

Телефон  Факс  e-mail  

Матични број  ПИБ  

Одговорно лице  
  

Назив/ознака огранка надзираног субјекта   

  
  

Адреса огранка надзираног субјекта   

Поштански број  Место  

Телефон  Факс  e-mail  

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору  
  

1.  

2.  

3.  
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ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА  (привредно друштво, односно друго правно лице, односно 

јавно предузеће или друга организација које утврђује услове за изградњу објеката и уређење 

простора, као и техничке податке за прикључак на инфраструктуру)  

П И Т А Њ А  
Закон о планирању и изградњи („ Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018); 

Правилник о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата („Службени гласник  

РС“, бр.33/2015)  

1. Да ли су имаоци јавних овлашћења доставили потребне податке и 

услове за израду (или измену) планског документа у прописаном 

року (15 односно 30 дана) у складу са чланом 45а Закона  
/подвући или заокружити/  
  

1) сви су доставили у року  

2) више од 50% је доставило у року  

3) ниједан није доставио у року                        
   

  

Да   
  

  

Делимично   
  

  

Не   
  

  

2. *Да ли носилац израде плана поднео пријаву за привредни преступ 

у складу са чланом 204. Закона  
(уколико је одговор на претходно питање делимично или не)  
  

1) Поднета је прекршајна пријава свима који нису доставили у року  

2) Поднета је делимично (више од 50%) онима који нису доставили  

у року  

3) Није поднета ниједна прекршајна пријава  

 

Да   

  

  

Делимично   
  
  

Не   

  

  

3. Да ли су имаоци јавних овлашћења доставили потребне податке и 

услове за израду локацијских услова у прописаном року  
       (у року од 15 дана од дана пријема захтева, а за објекте из члана 133. Закона у 

року од 30 дана од дана пријема захтева)  

1) сви су доставили уроку  

2) више од 50% је доставило у року  

3) ниједан није доставио у року                        

   

  Да   
 

Делимично   
   

Не  

  

3. *Да ли је орган надлежан за издавање локацијских услова поднео  

захтев за покретање прекршајног поступка у складу са чланом 204 

Закона (уколико је одговор на претходно питање делимично или не)  

  

1) Поднета је прекршајна пријава свима који нису доставили у 

року  

2) Поднета је делимично (више од 50%) онима који нису 

доставили  у року  

3) Није поднета ниједна прекршајна пријава  

Да   
  
  

Делимично   
  

  

Не  

  

5. Да ли је сепарат израђен у року (члан 7. Правилника)  да   не    

6. Да ли је сепарат објављен у службеном гласилу (члан 6. Правилника)  
да   не    

7. Да ли је доносилац сепарата доставио сепарат Централном регистру 

планских докумената (рок 8 дана)   
да   не    

8. Да ли је доносилац сепарата обезбедио објављивање сепарата на 

интернет страни доносиоца (рок 8 дана)   
да   не    
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9. *Да ли је надлежни орган  поднео пријаву за привредни преступ  у 

складу са чланом 204. Закона (уколико је одговор на претходно 

питање „не“ тј. сепарат није објављен у прописаном року)  

да   не    

  

  

Бодовање :  

Да- 2         Делимично -1            Не-0  

  

  

Могући укупан број бодова  

*условна питања 2,4,9  

18 (сва питања и условна питања 2,4,9)  

16 (обавезна питања и два условна)  

14 (обавезна питања и једно условно)  

12 (обавезна питања без условних)  

Степен 

ризика  

Незнатан  Низак  Средњи  Висок  Критичан  

91%-100%  81%-90%  71%-80%  61%-70%  60% и мање  

   Бодови (1)    

18 (100%)  
16-18  14-16  13-14  11-13  11 и мање  

Бодови (2) 

16(100%)  
15-16  13-15  11-13  10-11  10 и мање  

Бодови (3) 

14(100%)  
13-14  11-13  10-11  9-10  9 и мање  

Бодови (4) 

12(100%)  
11-12  10-11  9-10  7-9  7 и мање  

  

Резултат 

надзора у 

бодовима  

%  Број    

  

Степен ризика  

  

    

  

М 

  

  

  

  

  

  

  

  

.П.  

  

ПРИСУТНО ЛИЦЕ  

ИЗ НАДЗИРАНОГ  

СУБЈЕКТА                                   

УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР  

  

  

  

  

  

  


