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

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 6
Област: Чишћење снега и леда
Испуњавање обавеза у вези са чишћењем
снега и леда
Одлука о одржавању чистоће и комуналној
хигијени
("Службени гласник општине Лучани" број
6/09

Подаци физичког, правног лица или предузетника
Име и презиме/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 постоји обавеза

1.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Субјект надзора* испуњава обавезе уклањања и одношења снега:

Број бодова

*власници/корисница пословних објеката, скупштине станара, власници или закупци станова и породичних зграда
и кућа, извођачи грађевинских радова, корисник осталог грађевинског земљишта

2

3.
4.

Ако је одговор НЕ
- са површина које користи
- са крова зграде
- са јавних површина које су у непосредној функционалној вези (тротоари,
паркинг простори, стазе за прилаз објекту и др.)
Субјект надзора поступа у складу са чланом 20. Одлуке:
Ако је одговор НЕ
- није отпочео са чишћењем одмах по почетку падавина
- није завршио чишћење у року од 24 часа по престанку падавина
Субјект надзора јавне површине не посипа одговарајућим материјалом од
коловоза до објекта
Уклоњени снег субјект надзора:
- не одлаже на ивицу тротоара, или на ивицу коловоза ако је тротоар мање
ширине од 1 м при чему олуци и сливници нису затрпани и не омета се пролаз
пешака и возила
- док траје уклањање снега са кровова није поставио знаке упозорења
пролазницима
- када није могуће уклањање снега и леда са кровова није поставио физичке
препреке ради безбедности пролазника и одговарајуће ознаке упозорења*
*Ознака упозорења је, исписана крупним словима (не мањим од 8 цм) и видно истакнут, текст: "Опасност од
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Број бодова

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА

обрушавања снега са крова".

 Нема
 Да ( ____ )
(0)

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

5.
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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:

