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1

објекат је постављен на основу одобрења за 
постављање, издатог од надлежног органа општине 

(уколико је одговор "не", инспектор доноси решење за 
уклањање и не постављају се друга питања из листе)
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7
рок за постављање је,  из оправданих разлога, 

продужила надлежна организациона јединица општине  

корисник објекат одржава у уредном и технички 
исправном стању 

4

објекат је постављен и користи се у складу са издатим 
одобрењем за постављање

3
корисник је пре почетка коришћења објекта, прибавио 

одобрење за коришћење 

6
објекат је постављен у року који је предвиђен 

одобрењем (не дужем од 6 месеци, од дана коначности 
одобрења)

На  питања која следе, одговорити уколико се односе на инспекцијски 
надзор који се обавља

9
надзирани субјект је поднео захтев за измену одобрења 

за постављење објекта

Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда ("Службени лист 
града Београда", бр. 10/2011, 51/2011, 10/2014)

Врста објекта

неизграђено грађевинско земљиште у приватној својини, односно 
на земљишту на коме је право коришћења утврђено на основу 

Закона о планирању и изградњи

балон сала
пресостатички прекривач

изграђено грађевинско земљиште у оквиру комплекса 
просветних/спортских/угоститељских објеката за смештај

Површина на којој је постављен објекат

КОНТРОЛА

8

корисник је о променама, које су од утицаја на 
коришћење објекта, обавестио надлежну 

организациону јединицу у року од 15 дана од дана 
настанка промене

      
приступ и преглед објекта, увид у докуметанцију, 

доставио је тражене податке и поступио је по другим 
налозима инспектора 
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степен ризика распон броја бодова

обележи 
утврђени 

степен 
ризика по 

броју 
бодова

незнатан 170-205
низак 121-169

средњи 70-120
висок 50-69

критичан 0-49

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

корисник је по прописаној процедури прибавио 
измењено одобрење за постављање објекта у делу који 

се односи на име корисника одобрења, (на захтев 
корисника који је поднет у року од 15 дана од дана 

настанка промене због које се врши измена одобрења) 
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11

корисник је поднео захтев за продужење рока важења 
одобрења за постављање балон хале спортске намене у 

прописаном року (6 месеци пре истека рока важења 
одобрења

рок важења одобрења за постављање балон хале 
спортске намене, продужен је на захтев корисника 
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корисник је по престанку важења одобрења за 
постављање, уклонио објекат
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