Ознака: КЛ-5 Комунално уређење-заштита јавних површина и комуналних објеката-обавезе правних лица,
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КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

Заштита јавних површина и комуналних објеката-обавезе правних лица, предузетника и физичких

лица (кршење члана 35.)

ПРАВНИ ОСНОВ-О Д Л У К А
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОВИН

„Сл.лист општинеКовин“, бр. 16/2012, 11/2014-др. Одлука и 19/2014

Надзирани субјекат:______________________________________________________________________
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________
Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:______________________________
Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице кој
је присутно прегледу:_________________________
конт.тел.___________________________
Локација предмета контроле: _______________________________________________________________
Одговор и број бодова
Ред. број
Питање
Заштита јавних површина и комуналних објеката-обавезе правних лица, предузетника и физичких

лица (кршење члана 35.)
–
–
–

правно лице,
предузетник
физичко лице

1

2

Надзирани субјект поступа на следећи начин:

(уколико је одговор ДА, заокружи број испред)
Омета се коришћење улице или општинских (локалних) путева
заустављањем или остављањем возила, а нарочито на:
-делу тротоара који није обележен за паркирање, односно на
паркиралишту изван
граница обележених паркинг места, у
пешачкој зони, зони успореног саобраћаја (осим на обележеним
местима за паркирање), пешачком прелазу, бициклистичкој
стази, месту на коме би се онемогућио или отежао приступ
другом возилу ради паркирања или излазак возила са
паркиралишта, излазу из зграде или дворишта и другом сличном
месту
- стајалишту јавног превоза или другом делу пута, на којем се
омета коришћење стајалишта, саобраћајној траци намењеној
искључиво за кретање возила, такси стајалишту, делу јавне
површине резервисане за постављање судова за одлагање смећа
и другој сличној површини;
3аустављње или остављање возила којим се омета коришћење
пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење
противпожарног пута, пролаз између стамбених зграда и на
другим сличним површинама;
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4
5
6
7
8
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Остављање нерегистрованих, хаварисаних или оштећених
возила,
прикључних
возила
и
опреме,
агрегата,
пољопривредних машина, других возила и опреме на јавним
површинама;
Замашћивање пута мазивима и другим сличним материјалима,
односно средствима;
Паљење траве и другог растиња, као и отпадних предмета и
материјала на путу;
Спуштање дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала низ косине засеока, усека и насипа пута;
по коловозу, тротоарима и путевима вући греде, плугове,
гвожђе и друге предмете који могу оштетити саобраћајну
површину;
остављање шута и другог грађевинског материјала, постављање
бетонских мешалица и држање неисправних хидраната на
улицама, тротоарима и другим јавним површинама;
остављање или смештање дашчара, гаража, остава, шупа и
сличних објеката на јавним површинама;
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затрпавање канала, отвора, пропуста, сливника и шахти;

11

бацање у водене објекте (бунаре, шахте, резервоаре и друге)
земљу, камен и друге предмете који могу оштетити објекат или
загадити воду и околину;

12

оштећивање мостова и пропуста;

13

ископавање земље и другог материјала на јавном земљишту,
без одобрења надлежног органа за извођење тих радова;

14
15
16

оштећивање или уништавање огласних и рекламних табли,
односно паноа;
оштећивање или уништавање ограда, клупа, тезги и других
уређаја, односно опреме на пијацама и другим јавним
површинама;
уклањање и разбијање сијалица и других светиљки јавне
расвете;

17

везивање стоке за електричне или телефонске стубове,
саобраћајне знакове и дрвене ограде;

18

прљање или оштећивање градског мобилијара;

19
20
21

депоновање смећа и отпада мимо места одређеног за ту
намену;
бацање отпадака и смећа ван за то одређеног места и
одговарајућих посуда и стварање нечистоће на било који други
начин;
бацање смећа, амбалажа, хаварисаних возила и других крупних
отпадака на обале или корита канала, обале реке Дунав ,
марине у насељеном месту Ковин, Црне баре, језера Краљевац

и других водотока;

22

бацање угинулих животиња у судове за смеће, на улице,
паркове, или објекте описане у тачки 21. овог члана;

23

претресање судова за смеће;

24

уништавање судова за смеће и корпи за отпатке;

25

разношење отпадног материјала из судова за смеће;

26

убацивање жара и паљење смећа и другог отпадног материјала
у судовима за смеће, убацивање фекалија у судове за смеће;

27

паљење смећа на јавним површинама;
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29

ржање смећа и других отпадака у посудама које не испуњавају
прописане услове;
померање контејнера и других посуда за смеће са одређених
места без одобрења надлежног органа;
померање контејнера и других посуда за смеће са одређених
места без одобрења надлежног органа;

30

стварање отворених сметлишта на јавним површинама;

31

извођење фекалних и других отпадних вода у водотоке, на
улице и друге јавне површине;
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38

превоз смећа и другог отпадног материјала у отвореним
судовима;
просипање растреситог материјала (шодер, земља, угаљ и сл)
из возила приликом превоза истог по улицама, путевима и
другим јавним површинама;
прање и оправљање моторних возила на улицама и другим
јавним површинама, као и испуштање воде од прања возила на
јавним површинама, односно прање возила на месту на коме
није обезбеђено прихватање отпадних вода;
истресање тепиха са прозора, балкона, тераса и степеништа
која су окренута према улици;
постављање монтажних и других објеката привременог
карактера (тезге, витрине, апарати...) на тротоарима и другим
јавним површинама без одобрења Општинске управе Ковин;
постављање столова и столица на тротоарима без одобрења
Општинске управе Кови
продавање робе и вршење друге делатности изван продајног
објекта, осим у случајевима када је то дозвољено законом и
другим општинским прописима и издато одобрење Општинске
управе Ковин;

39

продаја пољопривредних и других производа изван пијачних
простора

40

исписивање реклама и других натписа на коловозима и
тротоарима;

41

лепљење плаката по зидовима и другим објектима где то није
дозвољено;

42

уништавање бициклистичких и пешачких стаза и њихово
коришћење противно одређеној намени;

43
44

изградња и постављање надгробних споменика, надгробних
плоча и других надгробних обележја поред путева и улица;
Надзирани
субјект
омогућује
инспектору
несметан
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском
надзору)

НАПОМЕНА: Уколико су заокружена више од четири одговора, ризик је критичан.
Уколико су заокружена три одговора, ризик је висок.
Уколико су заокружена 2 одговора, ризик је средњи.
Уколико је заокружен 1 одговор, ризик је низак
Уколико је заокружен ниједан одговор, ризик је незнатан
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
ИНСПЕКТОР
______________________

М.П.

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

