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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 и 104/2016) и 

ОДЛУКУ О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  10/2017)   

 

ЈАВНА РАСВЕТА 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1  

 

 

Вршилац комуналне делатности: 

 

1 Јавном расветом осветљавају се саобрачајнице и друге 

површине јавне намене. 
да-          -бр. бодова          2 

не-          -бр. бодова        0 

2 Одржавање објеката и инсталације  јавне расвете врши ЈП 

''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 

Босилеграда. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 

Босилеграда редновно врши замена светлечих тела. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

4 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 

Босилеграда редновно врши чишћење светлечих тела. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 

Босилеграда врши редновну замену светлечих тела 

савременијим. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 ЈП ''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград'' из 

Босилеграда  редновно врши замену опреме јавне расвете  

по пријави надлежне службе Општинске управе. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 Јавна расвета не угрожава безбедног одвијања саобрачаја и 

кретање пешака. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 Не врши се прикључење објеката на инсталације јавне 

расвете и њихово оштећење. 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

9 Вршилац комуналне услуге испуњава услове у погледу 

стручне оспособљености кадрова и технчког 

капацитета  у складу са  Уредбом о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности 

(''Сл.гласник РС'', број 13/2018 и 66/2018 ). 

 

 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 18 - 14  

Низак 14 - 10  

Средњи 10 – 8  

Висок 8 – 6  

Kритичан 6 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                          _____________________              

 

 

Напомена: 

Максималан број бодова:        18.                                                                Утврђени број бодова: 

                                                                                


