1. Одлука о одржавању чистоће
на површинама јавне намене и
управљању комуналним отпадом
Града Ниша (Сл.лист Града
Ниша“ бр.3/14)

Република Србија
Град Ниш
ГО Палилула
Управа ГО Палилула
Одсек за финансије, имовинскоправне и комуналне послове
Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр.1

КЛ-ЧИО-3
Извођач грађевинских радова
Физичко лице
Правно лице
Предузетник
Власник стамбеног/пословног објекта
Закупац стамбеног/пословног објекта
Други субјект
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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
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3.

Не кваси растресити материјал за време рушења и транспорта, као и
приступне путеве
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4.

Не одржава функционалност сливника, отворених одводних канала за
атмосферске воде у непосредној близини и на самом градилишту
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5.

Не очисти точкове од блата од блата пре изласка са градилишта, односно
запрљани коловоз и друге површине од блата
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6.

Не обезбеди од растурања или разношења депоновани грађевгински
материјал по површинама јавне намене
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7.

Оштећене површине јавне намене одмах (најкасније у року од три дана данеод дана оштећења) не доведу у исправно стање
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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
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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.
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10.
11.

Максималан број бодова:

42

Утврђен број бодова:

4
0

_________
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ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ /ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

Назив / име и презиме:
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Бр. лк. _______________________ ПУ _________________ ЈМБГ _________________________
ПИБ. _________________________________

МБ. ____________________________________

телефон: __________________________________

Дана, _____.____. 20____.год.

Надзирани субјект
______________________

М.П.

Комунални инспектор
_____________________

