1.Закон о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'' бр.88/2011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЦРВЕНИ КРСТ
Управа ГО Црвени крст
Одсек за инспекцијско –
комуналне послове
Kомунална инспекција
Број: _________________
Датум: ________________

2.Одлука о постављању пловила на
делу обале и водног простора на
територији Града Ниша
(„Сл. лист Града Ниша“ бр.98/2015)

КЛ-ПП-4
Контролна листа о забранама корисника, комуналне делатности о постављању пловила на делу
обале и водног простора на територији Града Ниша

ИНФОРМАЦИЈЕ 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.

ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ПОСТАВЉАЊУ
ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
ЗАБРАНЕ
Ред.
број

Питање

Одговор и број бодова

даВласник поштује забрану привезивања пловила за плутајући
објекат за који је издато одобрење
не-

-бр. бодова-0

1

даВласник поштује забрану повећавања габарита плутајућег
објекта у односу на план
не-

-бр. бодова-0

2

даВласник, водени ток и део обале испред плутајућег објекта
одржава у чистом и уредном стању
не-

-бр. бодова-0

3

даОтпадне (технолошке) воде са плутајућег објекта се одлажу у
складу са одредбама одлуке (не испуштају се у реку)
не-

-бр. бодова-0

4

-бр. бодова-5

-бр. бодова- 5

-бр. бодова- 5

-бр. бодова-5

даПлутајући објекат је привезан у складу са одредбама одлуке
(није привезан за дрво, камен, клупу и сл.)
не-

-бр. бодова-0

5

Власник
постављањем
плутајућег
угрозио/оштетио обалу испред објекта

да-

-бр. бодова-0

6

не-

-бр. бодова-5

објекта

није

-бр. бодова- 5

Укупан број бодова
Напомена:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова:
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:

Степен ризика
Број бодова
Утврђен ризик

Незнатан
0-6

30

Табела ризика и бодова
Низак
Средњи
7 - 12
13 - 18

Висок
19 - 24

Критичан
25 - 30

Ова контролна листа садржи две странице

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
______________________

М.П.

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
___________________

