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КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 9. 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

(Члан 40. Одлуке) 

 

У циљу заштите јавних површина и комуналних објеката поштује се забрана: 

1 

Просипање и депоновати кучно смеће, земљу и отпадни 

грађевински материјал на јавним површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 

Испуштање и просипање отпадне воде и фекалије у дворишту 

и јавним површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

Вршење  поправке возила и друге занатске радове на јавним 

површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

Бацање разно смеће и хаварисана возила на обалама и 

корита  река, потока кеја и других водених објеката. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 

Бацање  отпад и разно смеће ван одређених места и судова 

за смеће 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 

Бацање угинулих животиња у посудама за смеће  да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 

Бацање жара и фекалије у посуде за смеће 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 

Прање возила на местима где  није обезбеђено прихватање 

отпадних вода 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

9 

Истресање тепиха са терасе и прозора 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 

Пере возила, тепиха, одећа посуђа , прехрамбене производе 

и друге ствари којима се загађују јавне чесме и фонтане. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 На јавној чесми се поставља водоводно црево за поливање  да-          -бр. бодова       2 



баште. 
не-          -бр. бодова      0 

12 

Врши се ометање другог лица приликом захватање воде са 

јавној чесми. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

13 

Испуштање или просипање воде са терасе стамбених зграда 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

14 

Постављање ветрине, фрижидери,излагање и продавање 

робе на тротоарима и другим јавним површинама без 

одобрење надлежног органа 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

15 

Стругање грађевински материјал и цепати дрва на јавним 

површинама без одобрење надлежног органа. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

16 

Складиштење  грађевински материјал и огревно дрво на 

јавним површинама без одобрење надлежног органа. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

17 

По коловозу и путевима вучење греде , плугове , дрљаче, 

гвожђе и друге предмете 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

18 

Затрпавање  одводних  канала, јаркове и др. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

19 

Оштећење  бисте , споменици и спомен плоће. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

20 

Оштећење  мостова и пропуста  да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

21 

Ископавање земље ,шљунка и другог материјала на местима 

где је предвиђено изградња објеката јавне намене 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

22 

Угрожавање  суседне објекте од пожара и прљају се фасаде  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

23 

Ломљење дрвећа и украсног шибља у парковима и другим 

јавним површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

24 

Уништавање огласне и рекламне табле 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

25 

Уништавање ограде , клупе и друге уређаје у парковима и на 

другим јавним површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

26 

Разбијање сијалице и друга јавна осветљења 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

27 
Пролажење бициклама и другим возилима преко јавних 

зелених површина 
 да-          -бр. бодова       2 



не-          -бр. бодова      0 

28 

Премештање клупа и других предмета на јавној површини 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

29 

Пуштање и напасање домаћих животиња на јавним 

површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

30 

Играње лопте или упражњавање других игара на јавним 

површинама које  нису за то намењени 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

31 

Санкање се и клизати на улицама и путевима 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

   32 

Спуштање дрвене грађе и огревно дрво , камен и другог 

материјала из косине зацеока , усека и засипати пут. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

    

   33 

 

 

Стављање и смештање дашчара, гаража, остава, шупа и 

саличних објеката на јавним површинама 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

34 

На улицама и другим јавним површинама стављање 

хаварисана и нерегистрирана возила , пољопривредне 

машине и прикључн возила и алати 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

35 

На улицама ширине мање од 4.м. паркирање путничка и 

теретна возила и остављање пољопривредне машине и 

прикључне уређаје 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

36 

Заузимање било које јавне површине без одобрење 

надлежног органа. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 72 – 60  

Низак 60 – 50  

Средњи 50 - 40  

Висок 40 - 20  

Напомена: 

Максималан број бодова:     72.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                



Kритичан 20 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 

__________________                                                                                                          ___________________ 


