
Република Србија КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
Градска општина Палилула БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
Одељење за инспекцијске послове
Одсек комуналне инспекције

ПРАВНИ ОСНОВ - Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист града
Београда", бр. 11/14, 25/14, 34/14 и 2/15)

I) ВРСТА БАШТЕ - ЗАОКРУЖИ - 1.отворена - 2.затворена II) ИЗГЛЕД БАШТЕ- ЗАОКРУЖИ - 1.из једног дела - 2.из више делова
III) ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛИСАНЕ БАШТЕ - ЗАОКРУЖИ
1. столови и столице - 2. сенило - 3. платформа - 4. ограда - 5. жардињере - 6. расвета - 7. пано за излагање менија и ценовника
- 8. расхладна витрина - 9. извори звука - 10. уређаји за хлађење/загревање
IV) ПОВРШИНА НА КОЈОЈ ЈЕ ПОСТАВЉЕН ОБЈЕКАТ - ЗАОКРУЖИ
А) Јавна површина - 1. јавна саобраћајна површина - 2. трг - 3.јавна зелена површина - 4. јавна површина блока
Б) Друга површина (у режиму јавног коришћења, излази на јавну површину и стално је доступна већем броју корисника) - 1.
слободна површина комплекса - грађевинске парцеле објекта јавне намене - 2. слободна површина комплекса - парцеле објекта
друге намене - 3. отворени делови објекта намењени пешацима - 4. неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у
складу са планским документом
В) Места у оквиру наведених површина (одабрати уколико је објекат постављен на некој од наведених површина - није обавезно
поље) - 1. коловоз и део коловоза намењен за паркирање - 2. паркинг површина изван улице - 3. зона раскрснице - 4.
стајалиште јавног превоза - 5. у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште (осим у ширини пешачког улаза у пешачкој
зони) - 6. траса противпожарног пута/плато за гашење пожара - 7. зелена површина - 8. пешачка зона/трг/наткривена површина - 9.
десна обала Дунава - 10. Бул.краља Александра, Рузвелтова, Краљице Марије - 11. испред киоска/покретног привременог објекта/
пловила који обављају угоститељску делатност

III КОНТРОЛА одговори изабери опредељени
број бодова

утврђени број
бодова

1
башта је постављена тако да су ком. објекти на безбедном растојању изван баште
и  доступни су несметано коришћење и одрж., најмање са једне стране, или на
површини шахта подземног објекта, уз сагласност власника/корисника тог објекта

да

не

2 башта је постављена тако да је омогућено одржавање  објекта
зеленила/споменика/скулптуре/фонтане/чесме

да
не

3 елем. баште су израђени и постављени у складу са одредбама одлуке
да
не

4 елементи баште не оштећују површ. на којој су постављени, обј. уређења и
опрем. те површ. и околно зеленило, фиксирањем за њих или на неки др. начин

да
не

5 башта је постављена на основу одобрења надлежног органа да 40
не 0

6 башта је постављена у складу са издатим одобрењем да 30
не 0

7 башта се користи у складу са одобрењем
да 30
не 0

8 башту користи овлашћено лице да 30
не 0

9 корисник башту одржава у уредном стању
да 10
не 0

10 корисник је о променама које су од утицаја за коришћење баште, у року од 7 дана
обавестио надлежну организациону јединицу

да 20
не 0

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

11 корисник је уклонио башту и предузео потребне радње у складу са одред. одлуке
(уколико је одговор ''не'', изабери одговоре у зависности од конкретне ситуације)

да 30
не 0

11а није уклонио објекат након престанка важења одобрења

11б није привремено уклонио објекат док то захтева извођење хитних и неопходних радова или због
привремене измене режима саобраћаја

11в није се прилагодио изменама услова из одобрења, у датом року

11г није уклонио објекат због измене режима саобраћаја

11д није уклонио објекат због измене услова и начина коришћења површине

11ђ након уклањања објекта по престанку важења одобрења, површину на којој је био постављен
објекат није вратио у уредно стање

НАПОМЕНА: ______________________________________________________________________________________________
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ____________

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА - ЗАОКРУЖИ
Степен ризика - незнатан (141-190) - низак (101-140)- средњи(81-100) - висок(51-80) - критичан(0-50)
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

___________________ _______________________


