Ознака: КЛ-6 - Комунално уређење - обавезе правних лица, предузећа,привредног друштва,установа

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА - обавезе физичког лица
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
које је присутно прегледу:_________________________
конт.тел.___________________________ Локација предмета контроле:
_______________________________________________________________
Одговор и број бодова
Ред. број
Питање
Комунално уређење -чишћење јавних површина- обавезе правних лица,
предузећа,привредног друштва,установа

Надзирани субјект- дужности чишћења простора правних лица, предузећа,привредног друштва и установа:
1. АД "Југопревоз" Ковин - аутобуску станицу и аутобуска стајалишта у насељеном месту Ковин;
2. Власници, односно корисници киоска и других монтажних објеката - јавне површине око објекта;
3. Комунално предузеће - паркинге, односно паркинг просторе;
4. Предузећа која управљавају бензинским станицама - простор који служи бензинској станици и површину око
тих простора;
5. Комунално предузеће - пијацу, односно пијачни простор у насељеном месту Ковин, а месне заједнице пијаце,
односно пијачне просторе у другим насељеним местима општине Ковин;
6. Комунално предузеће - гробље у насељеном месту Ковин, односно месне заједнице гробља у другим
насељеним местима општине Ковин;
7. Спортски клубови (удружења) који управљају спортским теренима - терене и јавну површину око ових
простора;
8. Привредно друштво, односно предузетник који изводи грађевинске и комуналне радове - површине на којима
се ти радови изводе и простор око ових површина;
9. Индустријска, трговинска, угоститељска и занатска привредна друштва и предузетници - јавне површине око
ових објеката;
10. Стоваришта - површине на самом стоваришту и око стоваришта;
11. Установе у области образовања, културе, физичке културе, здравства и социјалне заштите - јавне површине
око ових објеката;
12. Приређивачи забавних игара, луна паркова, циркуских представа, концертних и других прослава јавне површине око ових објеката.
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Да ли надзирани субјект редовно чисти јавну површину коју
је дужан да уређује

дане-

-бр. бодова-50
-бр. бодова-0

да-

2

Надзирани субјект омогућује инспектору несметан неинспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском
надзору)

-бр. бодова-50
-бр. бодова-0

НАПОМЕНА:
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан

100
50-99

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
ИНСПЕКТОР
______________________
___________________

0-49
М.П.

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

