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Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника__________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта_________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ_______________________________________________________________

Адреса (улица  број)_____________________________________________________________________________

Општина_______________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме__________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)___________________________________________________________________

Општина_______________________________________________________________________________________

ЈМБГ__________________________________________________________________________________________

Функција ______________________________________________________________________________________

Контакт телефон:________________________________________________________________________________

-

-Одржавање чистоће и извожење смећа и другог материјала-

1.Власници, закупци односно корисници јавних објеката исте

свакодневно чисте и одржавају.

Да-2                        Не-0

2.Власници станова и других просторија у згради одржавају чистоћу на

просторима око стамбених зграда за колективно становање.

Да-2                        Не-0

3.Извођачи грађевинских радова одржавају чистоћу на јавним

површинама на начин прописан чланом 6. горе наведене Одлуке.

Да-2                        Не-0

4.Типске канте за смеће власник је поставио у свом дворишту, на

засенченом месту на удаљености од најмање 5м од зграде суседа и од

саобраћајне површине.

Да-2                        Не-0

5. До одвожења смеће се држи у посуди за смеће која је затворена. Да-2                          Не-0

6. Радницима који извозе смеће обезбеђен је несметан прилаз и

пражњење посуда за смеће.

Да-2                          Не-0

7. Поштује се забрана спаљивања смећа и одлагања смећа, других

отпадака и амбалажа из пословних и стамбених просторија у уличне

посуде за смеће које су намењене пролазницима или у туђе посуде за

смеће.

Да-2                          Не-0

8. Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању

делатности настају отпадне материје које имају употребну вредност,

поступају са тим отпадом у складу са прописима којима се уређују

Да -2                           Не -0



услови разврставања одлагања, коришћења и складирања таквог отпада. 

9. Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању 

делатности настају отпаци који имају својство опасних материја са 

истим поступају у складу са посебним прописима о њиховом 

сакупљању и складирању. 

Да-2                             Не-0 

10. Пре почетка коришћења стамбеног, пословног или другог објекта 

нови корисници су набавили одговарајући број прописаних посуда за 

смеће и обезбедили и уредили простор за њихов смештај. 

Да-2                           Не-0 

11. Јавна површина на којој је вршен привремени смештај, утовар, 

истовар робе, грађевинског материјала, огрева или другог сличаног 

материјала је очишћена одмах по завршетку заузећа. 

Да-2                       Не-0 

12. По завршетку кресања дрвореда, уређења паркова, цветних алеја и 

других послова на јавним површинама, материјал и отпаци су уклоњени 

и јавне површине очишћене. 

Да-2                       Не-0 

13. Приликом прања балкона или заливања цвећа на њима и у дворишту 

власници односно корисници стамбених или пословних објеката 

обезбедили су да се вода не слива на пролазнике, тротоар, улицу или 

јавну површину. 

Да-2                        Не-0 

14. Превоз огрева, грађевинског материјала или течних материја се 

обавља возилима која су обезбеђена тако да се спречи распиње ових 

материјала. 

Да-2                       Не-0 

15. Смеће и други природни и вештачки отпаци из стамбених, 

пословних и других објеката, до одвожења сакупљају се у одређене 

посуде за смеће. 

Да-2                       Не-0 

Напомена: 
 

Максимални број бодова:30 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

30 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 28 - 30 

Низак 21 - 27 

Средњи 14 - 20 
Висок 7 - 13 

Критичан 0 - 6 
 

Присутно лице                                                     ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


