РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА
НИШКА БАЊА
Управа Градске општине
Нишка Бања
Одсек за имовинско
правне
и комуналне послове
Kомунална инспекција
Број:
Датум:

1.Закон о комуналним
делатностима (''Сл.гласник РС''
бр.88/2011)
2. Одлука о одржавању чистоће на
површинама јавне намене и
управљању комуналним отпадом
Града Ниша (Сл.лист Града
Ниша“ бр.3/14)

КЛ-ЧИО-3

КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И УПРАВЉАЊУ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
-КОРИСНИКИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Правно лице/ физичко лице/ предузетник
Подаци о контролисаном објекту
Назив/име и презиме субјекта:
Адреса (улица и број)
Град/градска општина
ПИБ/Мат.бр.
Извођач грађевинских радова
Физичко лице
Правно лице
Предузетник
Власник стамбеног/пословног објекта
Закупац стамбеног/пословног објекта
Други субјект

I
1.
2.

Заштита чистоће на површинама јавне намене
Пре почетка извођења радова, у циљу обезбеђивања сигурности, о
извођењу радова не упозори кориснике површине јавне намене
Не очисти површине јавне намене испред градилишта докле допире
растурање прашине и грађевинског материјала

дане-

4
0

дане-

4
0

3.

Не кваси растресити материјал за време рушења и транспорта, као и
приступне путеве

дане-

4
0

4.

Не одржава функционалност сливника, отворених одводних канала за
атмосферске воде у непосредној близини и на самом градилишту

дане-

4
0

5.

Не очисти точкове од блата од блата пре изласка са градилишта, односно
запрљани коловоз и друге површине од блата

дане-

4
0

6.

Не обезбеди од растурања или разношења депоновани грађевгински
материјал по површинама јавне намене

дане-

4
0

7.

Оштећене површине јавне намене одмах (најкасније у року од три дана данеод дана оштећења) не доведу у исправно стање

4
0

8.

Не обезбеди растурање (расипање)
земље и другог растреситог
материјала (песак, шљунак, креч) на површине јавне намене

дане-

4
0

9.

Приликом утовара/истовара гражевинског материјала запрља површина данејавне намене није очишћења и опрана

4
0

Не чисти површину градилишта од смећа и шута пре уклањања ограде данеградилишта
Долази до изливања отпадних вода на површине јавне намене, држи данеотпадне материје и сл.

2
0

10.
11.

Максималан број бодова:

Утврђен број бодова:

42

_________

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан

Надзирани субјект
______________________

распон броја бодова

утврђени степен ризика
по броју бодова

0- 2
4 - 6
8 - 16
18 - 28
30– 42

М.П.

4
0

Комунални инспектор
_____________________

