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

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 2
Област: Одржавање чистоће јавних површина
Обавезе корисника јавне површине
Одлука о одржавању чистоће и комуналној
хигијени
("Службени гласник општине Лучани" број
6/09

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Име и презиме односно назив
корисника
Делатност коју обавља *за правна лица и
предузетнике

Место, улица и број
ЈМБГ или МБР
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

1.

2.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Корисник је очистио јавну површину коју користи или одржава,
 Да ( 2 )
односно о чијој се чистоћи стара, сходно одредбама чл.
 Не ( 0 )
22.односно 23. Одлуке (обележити површину која је предмет
контроле)
на аутобуској станици - предузеће које обавља градски саобраћај,
на железничким станицама - предузеће које обавља железнички саобраћај,
на јавним површинама око киоска и сличних објеката - њихови корисници,
на просторима који служе бензинској станици - предузеће које управља
бензинским станицама,
на спортским теренима - установа која њима управља,
на површинама где се изводе грађевински и комунални радови, као и око
тих површина - инвеститор и извођач радова,
на пијацама, плажама и отвореним тржним центрима предузеће или
предузетник који њима управља,
на јавним површинама око трговинских, угоститељских, занатских и
других радњи и предузећа - власници радњи односно предузећа,
на површинама које представљају дворишни простор око зграда, које
користе установе из области образовања и васпитања, културе, здравства и
социјалне заштите, наведене установе,
на јавним површинама и тржним центрима - власници односно корисници
пословног простора.
Корисник је на јавну површину коју користи или одржава,
 Да ( 2 )
односно о чијој се чистоћи стара, поставио контејнере, односно
 Не ( 0 )
посуде за отпатке у потребном броју и на и исте уредно
одржава и замењује

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Корисник уредно празни посуде за смеће и одлаже отпад у
складу са Одлуком
Сопственик/корисник је очистио је простор испред и око
пословних просторија чији је власник/корисник
Сопственик/корисник при чишћењу јавних површина поступа у
складу са Одлуком

3.
4.
5.

 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не

(2)
(0)
(2)
(0)
(2)
(0)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

10

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________
Степен
ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

9 - 10

7 -8

5-6

3-4

0-2

незнатан
низак
Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

средњи
висок
критичан

Представници власника/корисника:
Име и презиме:
Радно место

Комунални инспектори
Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

