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ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ И ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

I) ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ - ЗАОКРУЖИ
а. Јавне саобраћајне површине

1. Коловози -2.Тротоари -3.Разделне, заштитне траке и појасеви -4.Пешачке стазе -5.Бициклистичке стазе -
6.Пешачка острва -7.Тргови -8.Надвожњаци -9.Подвожњаци -10.Мостови -11.Друго

б. Јавне зелене површине - ЗАОКРУЖИ
1.Паркови -2.Спомен паркови -3.На скверовима, трговима, пјацетама -4.Дуж и у оквиру пута -5.Травњаци -
6.Дрвореди -7.Други засади -8.Дуж обала река и других водених површина -9.Поред и око стамбених зграда -
10.Пошумљени терени -11.Рекреационе површине -12.Друго

в. Површина око објекта јавне намене - ЗАОКРУЖИ
1. Просветни -2. Културни -3.Научни -4.Здраствени -5.Социјалне установе и организације -6.Други објекти од
јавног интереса

г. Неизграђено грађевинско земљиште намењено за - ЗАОКРУЖИ
1. Уређење -2.Изградљу објеката јавне намене -3.Изградњу јавних површина

II) ПОВРШИНЕ У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ - ЗАОКРУЖИ
1. Унутар и између блокова зграда - 2.Између зграда - 3.Унутар отворених тржних центара - 4.Колонаде - 5.Пасажи
- 6.Друго

III) ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ - ЗАОКРУЖИ
1. Неизграђено грађевинско земљиште -2.Пољопривредно земљиште

IV) ЛИЦА КОЈА СЕ СТАРАЈУ О ЧИСТОМ И УРЕДНОМ СТАЊУ КОНТРОЛИСАНИХ ПОВРШИНА - ЗАОКРУЖИ
1. ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА "
2.ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
3.ЈКП ,,ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД "
4.ЈКП ,,ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"
5.ЈКП ,,ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ "
6.ЈКП ,,ПАРКИНГ СЕРВИС"
7.Друго лице одређено прописима
8.Лице надлежно за одржавање отвора
9.Власник/корисник/држалац неизграђеног грађевинског земљишта
10.Власник отвореног тржног центра
11.Власник пословног простора у отвореном тржном центру
12.Власник/корисник зграде
13.Власник/корисник посебног дела зграде
14.Власници/корисници површина између зграда
15.Инвеститор/извођач радова
16.Лице које обавља делатност у пословном простору отвореног типа



V) КОНТРОЛА

1. Контролисана површина је
у уредном стању

2. контролисана површина је оштећена
3. контролисана површина је запрљана
4. на контролисаној површини има отпада
5. на контролисаној површини су исписане рекламе/натписи
6. отвори нису покривени одговарајућим поклопцима
7. затварачи на отворима су оштећени
8. затварачи за отворе су клизави
9. затварачи за отворе нису обезбеђени (забрављени)
10. затварачи за отворе немају уложак против буке
11. отвор није прописано обележен и ограђен за време извођења радова
12. површина око отвора, након извођења радова није враћена у чисто и уредно стање
13. ограда није у уредном стању
14. ограда градилишта/градилишна скела/заштитни прекривач није у уредном стању
15. заштитни прекривач скеле није осликан изгледом фасаде објеката у размери 1:1
16. пословни простор отвореног типа, уз површину јавне намене, нису у уредном стању
17. ограда/елементи ограђивања, пословног простора отвореног типа, који је уз површину јавне намене, нису

у уредном стању
18. суво грање/шибље/друго растиње нису орезани
19. трава је виша од 20 cm
20. коров није уклоњен
21. површина из чл. 30. Одлуке, затечена је у неуредном стању

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА УТВРЂЕНИ СТЕПЕН РИЗИКА ПО БРОЈУ

БОДОВА
НЕЗНАТАН 0-3
НИЗАК 4-10
СРЕДЊИ 11-80
ВИСОК 81-100
КРИТИЧАН 100-130

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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