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

КОНТРОЛНА ЛИСТА: KЛ 7
Област: Одношење смећа
Обавезе предузећа/предузетника у
обављању делатности одношења смећа
Одлука о одржавању чистоће и комуналној
хигијени
("Службени гласник општине Лучани" број
6/09

Подаци 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
ОБИМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
 Надзор над обављањем комуналне делатности
 Надзор над обављањем комуналне делатности на територији општине Лучани и то:
___________________________________________________________________________

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Предузеће/предузетник је поставило контејнере на местима и у
броју одређеним Програмом
Предузеће/предузетник је одредило места на којима се остављају
кесе са кућним смећем у складу са посебним програмом
Предузеће/предузетник је за подручје града где не постоје услови
за прилаз комуналног возила, предузеће, односно предузетник у
сарадњи са Дирекцијом и представницима месне заједнице
одредило места за постављање посуда за сакупљање смећа.
Предузеће/предузетник издаје услове за постављање комуналне
опреме за одлагање смећа у новоизграђеним и дограђеним
пословним и објектима за вишепородично становање
Предузеће/предузетник је локације одређене за постављање
контејнера, односно посуда за смеће (код стамбених зграда за
колективно становање, предузећа и установа) обезбедио
бетонирањем парапета, тако да буде приступачна возилу за
одношење смећа.
Предузеће/предузетник повремено врши прање и дезинфекцију
локације за смештај посуда, као и самих посуда за смеће

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПРЕДМЕТ НАДЗОРА
Предузеће/предузетник је при сакупљању и одвожењу смећа
нарочито води рачуна да се у згради, око зграде и саобраћајница
не расипа смеће, не подиже прашина, не шири смрад и не ствара
бука, не прљају и не оштећују површине одређене за држање
смећа, као и да се посуде за смеће врате на одређено место.
Предузеће/предеузетник кућно смеће, смеће са јавних површина,
отпаци пољопривредне, занатске и индустријске делатности и
кабасто смеће, одвози се и депонује на градску депонију.
Предузеће/предузетник остале отпаке депонује искључиво на
депонију за ту врсту отпадака или на делу градске депоније који
је посебно уређен за то.
Предузеће/предузетник врши одвожење смећа са "дивљих"
депонија
Предузеће/предузетник води евиденцију корисника услуге и
ажурира је редовно
Предузеће/предузетник врши редовно одржавање и замену
контејнера
Предузеће/предузетник врши редовно пражњење контејнера у
време и на прописан начин о чему води евиденцију
Предузеће/предузетник врши одовожење кабастог отпада у
складу са посебним програмом о чему води евиденцију
Предузеће/предузетник према утврђеној динамици празни посуде
за смеће на сеоском подручју

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

 Да (2)

 Не (0)

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

30

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

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

25 - 30

20 - 24

14 - 19

7 - 13

Критича
н
0-6

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

Представници предузећа/предузетника:
Име и презиме:
Радно место

Комунални инспектори
Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

