РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
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E-mail: srbobran_urbanizam@eunet.rs
број предмета:
датум:

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

извршио

инспектор је дана __________________ године, са почетком у __________ часова,
инспекцијски надзор у предмету

(редовни, ванредни, утврђујући, потврђујући, контролни,
допунски, теренски, канцеларијски)

у
, на парцели број
из

КО

улица
, чији је инвеститор

улица

ПРИСУТНИ:
Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и:
1.

-

, бр.службене легитимације _______

2.

-

, бр.службене легитимације _______

Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта – инвеститора (означити):
 регистровани субјект /  нерегистровани субјект  правно лице /  предузетник /  физичко лице / 
непознати субјект /  субјект са јавним овлашћењима
1.
(Пословно име и назив / Име и презиме, адреса)
у својству
број личне карте
ЈМБГ
матични број
ПИБ

, број телефона

2.
(Име и презиме, адреса)
у својству
број личне карте

, број телефона
ЈМБГ

• код надзираног субјекта - инвеститора у току инспекцијског надзора процењен је:
 незнатан /  низак /  средњи /  висок /  критичан ризик
• инспекцијски надзор извршен је као:  самосталан /  заједнички
• инспекцијски надзор је покренут по:
 по службеној дужности и то по плану:  1. по плану инспекцијског надзора /  2. по представци
 поводом захтева надзираног субјекта - инвеститора за вршење инспекцијског надзора
 поводом захтева другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку,
• налог за инспекцијски надзор издат:  да /  не, бр.налога:

, датум налога:

• надзирани субјект - инвеститор обавештен о инспекцијском надзору  да /  не
разлог зашто није обавештен:
Странка се упозорава на кривичну и материјалну одговорност за давање лажне изјаве.
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Записником о______________________________ инспекцијском надзору констатује се следеће:

Мере за отклањање незаконитости:  Налаже се /  Предлаже се надзираном субјекту – да:

Записник је прочитан и надзирани субјекат (присутно лице) на њега примедби  нема /  има:
_____________________________________________________________________________________________
Записник је сачињен у
истоветних примерака, од којих се
доставља надзираном субјекту
(присутном лицу), а
примерак je за потребе инспекције.
Записник сачињен у
,
године
Надзирани субјекат / присутно лице
1.______________________________
2.______________________________

Присутни инспектори
1. _______________________________
2. _______________________________

____________________________________________________________________________________________
(навести разлоге уколико су потписивање или пријем записника одбијени, односно ускраћени)
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