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1.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Надзирани субјект поштује забране прописане чланом 12. Одлуке ради
одржавања и заштите чистоће на јавним површинама
(Ако је одговор НЕ навести које забране крши)
1. баца хартију и друге отпатке ван посуда за смеће или на други начин
стварати нечистоћу;
2. користи јавне површине за смештај и излагање робе, амбалаже и других
ствари, изузев када то ради по посебним прописима или одобрењу
надлежног органа;
3. просипа или испушта отпадне воде на јавне површине;
4. депонује на улици, тротоару и другим јавним површинама кућно смеће,
земљу, песак, грађевински материјал, грање, стари намештај и сл;
5. струже и цепа дрва, разбија угаљ или други материјал на јавним
површинама;
6. пере моторна возила на јавним површинама или у двориштима, тако да
вода отиче на улицу, тротоар или другу јавну површину;
7. поправља и/или сервисира моторна возила или обавља друге занатске
радове на јавним површинама;
8. избацује смеће из моторних возила на јавне површине (путеве, путно
земљиште, паркинге и сл.);
9. оставља нерегистрована, неисправна или хаварисана возила, делове
возила, приколице, камп-приколице и сл. на јавним површинама;
10. пребира и/или прикупљати отпатке и смеће које је одложено у посуду за
одлагање смећа;
11. неовлашћено помера посуде за смеће;
12. баца лешеве угинулих животиња у посуде за смеће, на улице, паркове и
друге јавне површине, као и у канализационе, водоводне шахте и друге
отворе;
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2.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
13. у посуде за сакупљање смећа баца непрегорелу шљаку, пепео који није
угашен, друге запаљиве предмете, воду и друге течности, грађевински отпад
(шут, цигла и сл.), као и предмете чија величина и тежина може оштетити
суд за смеће и возило за пражњење посуда за сакупљање смећа;
14. прља и оштећује корпе за отпатке и посуде за сакупљање смећа на
јавним површинама;
15. пали смеће и други отпадни материјал у двориштима или на јавним
површинама;
16. баца или истовара земљу и друге отпатке у корито река, потока, уз
путеве и путно земљиште и друге јавне површине;
17. излива отпадне воде и фекалије, баца отпатке или угинуле животиње,
пере моторна и запрежна возила, пере веш, тепихе и сл, купа животиње у
реци Ђетињи и коритима водотокова, као и вади шљунак из корита
водотока;
18. храни домаће животиње, као и псе и мачке луталице на депонији и
гробљима;
19. из возила приликом транспорта расипа терет (ризла, песак, струготина и
др.) на јавне површине;
20. врши друге радње које угрожавају чистоћу јавне површине и околине и
то __________________________________________
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
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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:

