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     Република Србија 

     Аутономна покрајина Војводина 
 

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

Контролна листа 01 

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

 

 

 

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 

 

Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору 

1. 

2. 

3. 
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ОБРАЂИВАЧИ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - да ли привредно друштво, 

односно друго правно лице или предузетник које израђује просторне и урбанистичке планове 

или обавља друге послове одређене овим законом испуњава прописане услове   

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, 83/2018, 

31/2019, 37/2019 и 9/2020) 

1. Да ли је привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник које израђује просторне и урбанистичке планове или 

обавља друге послове одређене овим законом, основано и 

регистровано у Агенцији за привредне регистре, односно другом 

основном регистру  

 да   не*    

* субјекат за који је одговор на питање под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са 

одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору  

2. Да ли израдом просторног плана руководи одговорни планер  да   не    

3. Да ли одговорни планер има одговарајућу лиценцу  да   не    

4. Да ли израдом плана(ова) генералне регулације руководи 

одговорни урбаниста  
да   не    

5. Да ли одговорни урбаниста (планови генералне регулације) има 

одговарајућу лиценцу   
да   не    

6. Да ли израдом планова детаљне регулације руководи одговорни 

урбаниста  
да   не    

7. Да ли одговорни урбаниста (планови детаљне регулације) има 

одговарајућу лиценцу  
да   не    

8. Да ли израдом урбанистичких пројеката руководи одговорни 

урбаниста?  
да   не    

9. Да ли одговорни урбаниста (урбанистички пројекти) има 

одговарајућу лиценцу  
да   не    

  

  

Бодовање :  

Да - 2         Не - 0  

Могући укупан број бодова 18 (100%) односно  

 Резултат 

надзора у 

бодовима  

%  Број  

    

Степен ризика  бодови  проценти  

Степен 

ризика   
  

Незнатан  од 15 до 17  91%-100%  

Низак  од 13 до 15  81%-90%  

Средњи  од 12 до 13  71%-80%  

Висок  од 10 до 12  61%-70%  

Критичан  10 и мање  60% и мање  

  
  

  
  

  
  

М.П. 

  

ПРИСУТНО ЛИЦЕ ИЗ НАДЗИРАНОГ 

СУБЈЕКТА             
УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР 

 


