РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
Одсек за имовинско - правне
и комуналне послове
Kомунална инспекција
Број: 355/16-08
Дана:

1.Закон о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'' бр.88/2011)
2.Одлука о постављању пловила на делу
обале и водног простора на територији
Града Ниша
(„Сл. лист Града Ниша“ бр.98/2015)

КЛ-ПП-1
Контролна листа о правима и обавезама 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
ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА
Врста пловила
угоститељски објекат на води
пловило за потребе спортског клуба на води
пловило за потребе манинифестације
сплав кућица за одмор
Објекат је постављен
до дана ступања на снагу одлуке
након ступања на снагу одлуке
Место на коме је постављен објекат
је предвиђено планом
није предвиђено планом
планом је предвиђено постављање друге врсте пловног објекта
Власник плутајућег објекта је
познат
непознат
Плутајући објекат је
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 (уколико је изабран овај одговор, испектор
доноси решење о уклањању и не одговара на питања која следе ако је одлуком ЈЛС прописано
да је неиспуњење ове обавезе основ за уклањање објекта)

Ред.
број

Одговор и број бодова

Питање
даПлутајући објекат је постављен на основу одобрења за
постављање
не-

- бр. бодова - 0

1

даПлутајући објекат је постављен у складу са одобрењем за
постављање
не-

- бр. бодова - 0

2

Плутајући објекат је постављен у складу са правилима за дапостављање која су утврђена одобрењем за постављање
непловног објекта

- бр. бодова-0

3

Надзирани субјект је, по налогу комуналног инспектора, у даостављеном року, уклонио недостатке у погледу правила
неодређених одобрењем за постављање плутајућег објекта

- бр. бодова-0

4

да-

- бр. бодова-0

- бр. бодова - 5

- бр. бодова - 5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

5

Постављени плутајући објекат има пловну дозволу

не-

- бр. бодова-5

даПлутајући објекат се користи у складу са одобрењем за
постављање
не-

- бр. бодова-0

6

Власник плутајућег објекта је, по налогу комуналног даинспектора, у остављеном року, уклонио утврђене недостатке
неу погледу коришћења плутајућег објекта

- бр. бодова-0

7

Власник је пријавио дан постављања плутајућег објекта, у дапрописаном року, надлежној организационој јединици
Градске управе, водопривредном предузећу и управи јавних неприхода
Власник
је
плутајући
објекат
прикључио
на даелектродистибутивну мрежу у складу са актом надлежног
непривредног друштва

- бр. бодова-0

даВласник је плутајући објекат прикључио на водоводну мрежу
у складу са актом надлежног јавног предузећа
не-

- бр. бодова-0

10

Власник плутајућег објекта је обезбедио контејнер за чврсте даотпатке и закључио уговор са надлежним комуналним
непредузећем за одношење тих отпадака

- бр. бодова-0

11

Власник плутајућег објекта је обезбедио танк за отпадне воде даи закључио уговор са надлежним предузећем за његово
нередовно пражњење

- бр. бодова-0

12

даВласник плутајућег објекта је закључио уговор о осигурању
неод пожара и осигурању према трећим лицима и стварима

- бр. бодова-0

13

Власник плутајућег објекта је закључио уговор о одржавању дадела обале и водног простора, односно места за постављање
плутајућег објекта за које је издато одобрење, са надлежним неводопривредним предузећем
даВласник је у року од 30 дана од дана престанка важења
одобрења, уклонио плутајући објекат
не-

- бр. бодова-0

8

9

14

15

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5
- бр. бодова-0
- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5
- бр. бодова-0
- бр. бодова-5

Након уклањања плутајућег објекта по престанку важења даодобрења, власник је коришћени део обале и водног простора
неочистио и довео у првобитно стање

- бр. бодова-0

16

даНакон што је одобрење за постављање укинуто, власник је у
утврђеном року уклонио плутајући објекат
не-

- бр. бодова-0

17

Власник је, по пријему решења издатог од надлежног органа, дау року од 7 дана уклонио плутајући објекат због извођења
неодложних радова на делу обале и водног простора на коме несе налази објекат
Укупан број бодова

- бр. бодова-0

18

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

- бр. бодова-5

Напомена:

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

Степен ризика
Број бодова
Утврђен ризик

Незнатан
0 - 18

90

Табела ризика и бодова
Низак
Средњи
19 - 36
37 - 54

Висок
55 - 72

Критичан
73 - 90

Ова контролна листа садржи три странице

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
________________________

М.П.

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
__________________________

