РепубликаСрбија
ОПШТИНА ЛУЧАНИ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
имовину и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 11
Област: Раскопавање јавних површина
Обавезе извођача радова
Одлука о заштити и коришћењу комуналних
објеката ("Службени гласник Општине
Лучани“ број 18/83, 2/94....1/06)

Подаци о извођачу радова
Назив
Делатност коју обавља *за правна лица и
предузетнике

Место, улица и број
ЈМБГ физичког лица или МБР
правног лица/ предузетника
ПИБ правног лица/ предузетника
Име и презиме особе за контакт
Назив радног места особе за
контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе за
контакт
Локација на којој се врши
раскопавање јавне површине

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Извођач радова поседује одоборење за раскопавање јавне површине.
Број и датум одобрења и орган који га је издао:
________________________________________________________
Извођач радова је започео раскопавање без одобрења због више силе
или квара на објектима комуналне инфраструктуре
- Обавестио је Одељење за инспекцијске послове о извођењу
радова ради сачињавања записника од стране инспектора
- Поднео је захтев за издавање одобрења
Извођач радова изводи раскопавање у складу са одобрењем
Извођач радова изводи радове након истека рока из одобрења и поднео
је захтев за продужење рока
Извођач радова на раскопавању је обезбедио градилиште, пролаз
пешацима и обележио одговарајућом саобраћајном сигнализацијом
Инвеститор је након раскопавања јавне површине исту довео у стање
које је неопходно за безбедно одвијање саобраћаја, тј. раскопану
површину одржава каменим материјалом до постављања завршног
слоја.
Инвеститор је са надлежним јавним предузећем уговорио довођење
раскопане јавне површине у првобитно стање

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

 Да

 Не

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)
 Да (2)
 Да (2)

 Не (0)
 Не (0)
 Не (0)

 Да (2)  Не (0)
 Делимично (1)
 Да (2)  Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

Укупан могући број бодова

16

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

14-16

11-13

8-10

5-7

0-4

незнатан
низак
Степен ризика у односу на остварени број бодова је: средњи
висок
критичан
Представници извођача радова/инвеститора:
Име и презиме:
Радно место

Комунални инспектори
Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

