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ОПШТИНСКА УПРАВА
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IV 07-031-133/2017

ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

(пречишћен текст)(''Сл.лист Општине Нови Бечеј'' ,бр.15/17)
КОНТРОЛНА ЛИСТА
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Датум -----------------------
Време------------------------

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

Адреса и место пребивалишта
ЈМБГ
Место утврћивања  процене ризика

Назив правног лица / предузетника
Седиште
ПИБ/
Матични број
Контакт тел

Име и  презиме физичког/одговорног  
лица
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Да ли се поштује одлука и на јавну површину не баца хартија или други 
отпадци? 

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно на тротоар травњак или другу јавну 
површину се не баца или излива отпадна вода?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно на тротоар травњак или другу јавну 
површину се не баца пепео гар, шљака, шут, и сличних материјала?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено паљење и гажење клупа. 
Паноа, реклама и других предмета који су постављени на јавним 
површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено прљање, споменика биста 
и других знаменитих обележја која су постављена на јавним површина?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено прање вуне и веша, моторних 
возилан напајања стоке и сваког стварања нечистоће у кругу јавних бунара 
чесами и хидраната?

□ да   2
□ не   0

 Да ли се поштује одлука односно није вршена нужда на улицама парковима и 
другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

 Да ли се поштује одлука односно нису бачене или разбијене флаше, чаше и 
други предмети од стакла по улицама и другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

 Да ли се поштује одлука односно нису остављене ствари, роба, и материјали 
на јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено камарисање житарица, 
детелине, сена, кукурушовине и сличног кабастог материјала по улицама и 
другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено круњење кукуруза или 
тестерисање дрва и грађе на тротоару и другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није обављено вршење житарица и других 
семенских биљака на улици и другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно нису остављене пољопривредне машине и 
оруђа на улици и другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није бачено или остављено старо гвожђе, 
кућни смештај, апарати, посуђе и слични предмети на улици  и другим 
јавним површинама изван за то одређених места?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није сејано поврће и друге ратарске 
културе осим траве, детелине, луцерке по улицама и другим јавним 
површинама?

□ да   2
□ не   0
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
46

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: 

Степен ризика          распон бодова
Незнатан                    
Низак                         
Средњи                     
Висок                           
Критичан 26 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
М.П.

Да ли се поштује одлука односно није извршено постављање плаката и 
рекламног материјала на местима која нису за то предвићена, а нарочито 
на фасаде објеката, као и објеката од јавног значаја, дрва, трафостанице, 
ограде, и на површинама јавне намене без одобрења за постављање?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно није извршено ломљење засада из 
дрвореда?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно се не оштећују, померају судови за 
одлагање кућног смећа, не онемогућава се прилаз истим, не претура се или 
вади  смеће из ових посуда и смеће се не баца изван ових посуда?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно се не баца  жар, отпадне воде, фекалије и 
друге прљавштине које не спадају у кућно смеће у судове за одлагање 
смњћа?

□ да   2
□ не   0

Да ли су  уклоњени отпадци и дали је јавна површина очишчена по 
уређивању  травњака, кресању дрвореда, истовару и утовару грађевинског 
и другог материјала, при прању возила на местима где је то дозвољено?

□ да   2
□ не   0

Да ли се поштује одлука односно се се приликом превоза грађевинског 
материјала, огрева, пољопривредних производа и другог материјала  
расипа по коловозу и другим јавним површинама?

□ да   2
□ не   0

Да ли власници одржавају чистоћу тротоара, уличних травњака, уличних 
затворених и отворених канала, као и прелаза и пропуста за воду испред 
својих стамбених објеката и плацева?

□ да   2
□ не   0

Да ли се стара о редовном одржавању и чишћењу нужничких и септичких 
јама и да ли су оне изграђене у складу са прописима?

□ да   2
□ не   0

Могући број бодова: 

42-46
38-42
34-38
26-34
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