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Одлука о постављању плутајућих објеката на територији града Београда ("Службени лист града 

Београда", бр. 32/10, 10/11, 9/13 i 29/14)

Врста објекта

угоститељски објекат на води

пловило за потребе марине

пловило за потребе спортског клуба на води

пловило за потребе манинифестације

понтон

уредан и у функцији

напуштен/хаварисан -уколико је изабран овај одговор, испектор 

доноси решење о уклањању и не одговара на питања која следе

постављени плутајући објекат има пловну дозволу

КОНТРОЛА

Власник плутајућег објекта је

познат 

непознат

Плутајући објекат је 

надзирану субјект је, по налогу комуналног инспектора, 

у остављеном року, уклонио недостатке у погледу 

правила одређених одобрењем за постављање 

плутајућег објекта    

плутајући објекат је постављен на основу одобрења за 

постављање

плутајући објекат је постављен у складу са одобрењем 

за постављање

Објекат је постављен

до дана ступања на снагу одлуке

након ступања на снагу одлуке

Место на коме је постављен објекат 

је предвиђено планом

планом је предвиђено постављање друге врсте пловног објекта

није предвиђено планом
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3a

плутајући објекат се користи у складу са одобрењем за 

постављање 

5a

власник плутајућег објекта је, по налогу комуналног 

инспектора, у остављеном року, уклонио утврђене 

недостатке у погледу коришћења плутајућег објекта    

3

плутајући објекат је постављен у складу са правилима 

за постављање која су утврђена одобрењем за 

постављање пловног објекта
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за комуналну инспекцију                                                     
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након што је одобрење за постављање укинуто, 

власник је у утврђеном року уклонио плутајући објекат

16

власник је, по пријему решења издатог од надлежног 

органа, у року од 7 дана уклонио плутајући објекат због 

извођења неодложних радова на делу обале и водног 

простора на коме се налази објекат
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након уклањања плутајућег објекта по престанку 

важења одобрења, власник је коришћени део обале и 

водног простора очистио и довео у првобитно стање
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12

власник плутајућег објекта је закључио уговор о 

одржавању дела обале и водног простора, односно 

места за постављање плутајућег објекта за које је 

издато одобрење, са надлежним водопривредним 

предузећем
На  питања која следе, одговорити у случају да је потребно да се објекат уклони тајно или 

привремено

власник плутајућег објекта је обезбедио танк за 

отпадне воде и закључио уговор са надлежним 

предузећем за његово редовно пражњење

власник је пријавио дан постављања плутајућег објекта, 

у прописаном року, надлежној организационој 

јединици Градске управе, водопривредном предузећу 

и управи јавних прихода

6

власник је у року од 30 дана од дана престанка важења 

одобрења,  уклонио плутајући објекат
13

11

власник плутајућег објекта је закључио уговор о 

осигурању од пожара и осигурању према трећим 

лицима и стварима

власник је плутајући објекат прикључио на  водоводну 

мрежу у складу са актом надлежног јавног предузећа 

власник је плутајући објекат прикључио на 

електродистибутивну мрежу у складу са актом 

надлежног привредног друштва

власник плутајућег објекта је обезбедио контејнер за 

чврсте отпатке и закључио уговор са надлежним 

комуналним предузећем за одношење тих отпадака
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33

степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова
незнатан 31-33

низак 29-30

средњи 25-28

висок 20-24

критичан 0-19

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
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