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КОНТРОЛА УКЛАЊАЊА СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ И

ЛЕДЕНИЦА СА ИСТУРЕНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА

Оперативни план за уклањање снега и леда донет је до 15.октобра текуће године - да - не (заокружи)
I) ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА УКЛАЊАЊЕ СНЕГА, ЛЕДА И ЛЕДЕНИЦА - ЗАОКРУЖИ
1. Дирекција за путеве - 2. Дирекција за јавни превоз - 3. ЈКП ,,Градска чистоћа" - 4. ЈКП ,,Зеленило Београд"-
5. ЈКП ,,Паркинг сервис" - 6. ЈКП ,,Београдскиводовод и канализација" - 7. ЈКП ,,Погребне услуге" - 8. ЈКП ,,Градске

пијаце" - 9.Правно лице/предузетник које користи или одржава површину - 10.Власник/корисник/држалац
непокретности - 11. Лице коме је одобрено постављање монтажног/привременог објекта - 12. Инвеститор/извођач
радова - 13. Власници станова и других посебних делова зграде/закупци станова у државној својини - 14.
Власници/корисници посебних делова зграде

II) ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

1. коловоз

2. стајалишта јавног превоза

3. пешачке зоне, зона успореног саобраћаја, пешачки
прелаз

4. тротоари око паркова и пешачке стазе у парковима

5. јавна паркиралишта

6. сливници и сливничке везе

7. стазе на градским гробљима и тротоари око њих

8. пијаце

9. железничка, аутобуске станице,отворени тржни
центар,сајам, спортски објекат и сл.

10. тротоар ширине до 5м испред зграде,припадајуће
грађевинске парцеле,пословне зграде,стамбено-
пословне зграде,објекта у изградњи,испред и око
неизграђеног грађевинског земљишта,интерна
саобраћајница, прилазна/пешачка

11. простор око монтажног/објекта привременог карактера

12. пешачка стаза која се граничи са површином на којој
се изводе радови

13. са кровова и др.дел. објекта који се граничи са јавном
саобраћајном површином или саобр.површином

НАПОМЕНА:_______________________________________________________________________________________
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III) КОНТРОЛА

1. Уклањање снега и леда врши се у складу са
оперативним планом

2. Јавне саобраћајне површине су,ради спречавања
клизања, посуте одговарајућим материјалом

3. Површине које имају изграђену кишну канализацију
нису посуте каменим материјалом

4. Површине уз дрвореде посуте су средствима која
имају атесте о нешкодљивости за стабла

5. Уклоњеним снегом нису затрпани сливници,
а одложени снег и лед не ометају саобраћај

6. Постављени су знакови упозорења на опасност од обрушавања леденица
и запреке ради обилажења површина угрожених обрушавањем

НАПОМЕНА:_______________________________________________________________________________________

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

Степен ризика Распон броја бодова

Обележи
утврђени
степен ризика
по броју
бодова

незнатан 0-5
низак 6-10
средњи 11-30
висок 31-90
критичан 91-100

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

___________________ ______________________
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