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

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 14
Област: Комунално уређење
Уређење дворишта

Одлука о одржавању чистоће и комуналној
хигијени
("Службени гласник општине Лучани" број
6/09

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Назив корисника
Делатност коју обавља *за правна лица и
предузетнике

Место, улица и број
ЈМБГ 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 дворишта

ПОДАЦИ О ДВОРИШТУ
Власник/корисник дворишта
Физичко лице,
Стамбена зграда или стамбено пословна зграда
Простор у кругу предузећа/установе
Остало: _________________________________________________________________________
ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
1.

Изглед дворишта не нарушава општи изгед града
(Ако је одговор НЕ :)
- трава у дворишту није покошена
- коров из дворишта није уклоњен

2.

3.

Субјект надзора поштује забране из члана 113. Одлуке
(Ако је одговор НЕ :)
- у дворишту се држи односно складишти смеће и отпадни материјал
- изручују се, односно изливају фекалије у своје или суседно
двориште,
- испуштају се отпадне воде или друге течности у своје или суседно
двориште,
- у дворишту се пали смеће, трава, коров и и други отпад
Из дворишта објекта који је прикључен на градску канализацију није
уклоњен пољски WC / септичка јама
- WC/ септичка јама се не користи
- WC/ септичка јама се користи

 Да
 Не ( ____ )
(2)
(2)
 Да
 Не ( ____ )
(4)
(8)
(8)
(6)
(6)
 ( 10 )

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Намера - склоност починиоца да врши прекршај на основу раније изречених
мера
Учињен прекршај из нехата или незнања
Учињен прекршај са умишљајем, али без намере за понављање
прекршаја
Понављање прекршаја
Учестало понављање прекршаја упркос изреченим санкцијама
Вишеструко - учестало понављање прекршаја упркос изреченим
санкцијама са исказивањем намере да прекршај чини и убудуће

4.

 Нема
 Да ( ____ )
(0)
(1)
(3)
(7)
 ( 11 )

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

0-2

3-5

6-7

8-12

>13

Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
незнатан

низак

средњи

висок

критичан

Субјект надзора
Име и презиме:

Комунални инспектори
Име и презиме

Радно место

1.

1.

2.

2.

Датум:

