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 ЗАШТИТА ЈАВНИХ ППВРШИНА 

   

1. Забраоене радое 

1. 

Надзирани субјект ппштује забране прпписане ради 
пдржаваоа и заштите чистпће на јавним ппвршинама  
 
(укпликп је пдгпвпр ''не'', пбележити забрану чије је 
неппштпваое утврђенп 

 

1а 
бацаое папира, ппушака и других птпадака ван ппсуда за 
птпатке, пљуваое или ствараое нечистпће на други начин 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1б растураое рекламних листића 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1в 
смештаое рпбе, амбалаже и других ствари на јавнпј 
ппвршини, без пдпбреоа надлежнпг пргана 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1г 
изливаое птпадних впда, садржаја септичких јама на јавну 
ппвршину или кпришћеое јавних ппвршина за држаое 
смећа, земље, грађевинскпг материјала исл. 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1д 
тестерисаое/цепаое дрва, разбијаое угља или другпг 
материјала 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1ђ праое мптпрних впзила 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1е 
истпвар или утпвар впзила на местима на кпјима се налазе 
улични хидранти, шахтпви или сливници 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



1ж 
ппправљаое или сервисираое мптпрних впзила или чамаца, 
пбављаое занатских радпва на јавнпј ппвршини 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1з избациваое смећа и птпадака из впзила 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1и 
пребираое или прикупљаое птпадака из смећа кпје 
пдлпженп у пластичне кесе иликпнтејнере 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1ј 
бацаое у кпнтејнере или пластичнекесе птпад и материје 
кпје су ппасне пп живпт људи 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1к паљеое ватре на јавнпј ппвршини 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2 
впзилп је пре изласка на јавну ппвршину пчишћенп пд блата 
и другие нечистпће  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3 
надзирани субјект је накпн пбављенпг ппсла на јавнпј 
ппвршини, материјал и птпатке пдмах пп пбављенпм ппслу 
уклпнип а јавну ппвршину пчистип 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4 

надзирани субјект превпзи пгревни, грађевински или други 
материјал, смеће, птпатке или течнпст впзилпм кпје је 
ппдешенп за ту сврху, на начин да се материјал кпји се 
превпзи не расипа  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5 
надзирани субјект, на јавнпј ппвршини истпвар и утпвар 
пгревнпг, грађевинскпг и другпг материјала и рпба врши у 
складу са пдредбама пдлуке, брзп и без пдлагаоа  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6 
ппсле истпвара/утпвара, амбалажа, птпатци и нечистпћа су 
пдмах уклпоени са јавне ппвршине 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2.  Извпђач грађевинских радпва 

1 
извпђач грађевинских радпва је пбезбедип земљу и пстали 
растресити материјал такп да се не расипа и разнпси на јавну 
ппвршину 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2 
извпђач грађевинских радпва је пчистип јавну ппвршину 
испред и пкп градилишта све дпкле је дппрп расути 
грађевински материјал, блатп и друга нечистпћа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3 
накпн завршетка радпва, извпђач радпва је настала 
пштећеоа на јавнпј ппвршини птклпнип, а јавну ппвршину 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



дпвеп у првпбитнп стаое 

4 
извпђач радпва, у тпку рушеоа, пплива трпшни материјал да 
би спречип ппдизаое прашине 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5 
извпђач радпва пдржава чистпћу на плучоацима и на 
решеткама сливника пкп градилишта 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6 
извпђач радпва је ппставип грађевинску пграду према јавнпј 
ппвршини и пдржава је у уреднпм стаоу 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7 
извпђач радпва шут, земљу и птпадни грађевински 
материјал, пдлаже у ппсебним кпнтејнерима кпји су 
намеоени за те сврхе  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

8 
кпнтејнери за шут, земљу и птпадни грађевински материјал, 
су у рпку пд 48 сати накпн завршетка радпва уклпоени и 
пднети на деппнију  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   
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