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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  29/2017)   

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1. 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

(Члан 7-16 Одлуке) 

 

 
Вршилац комуналне делатности је 

� јавно предузеће  

� привредно друштво  

� предузетник  

� други привредни субјект  

 

Вршилац комуналне делатности : ЈП ''УСЛУГА''  БОСИЛЕГРАД 

1 
Врши редовно одржавање јавне површине која су поверена 

овом Одлуком или другим подзаконским актом. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2  Кућно смеће се сакупља у типским судовима 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 
Одредио је број и врста судова за смеће и место за њихово 

постављање 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 
 На захтев корисника услуге и уз накнаду, одвезао отпатке 

који не спадају у кућно смеће 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 
Одвози/транспортује кућно смеће/комунални отпад онолико 

пута недељно, колико је прописано 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 
Кућно смеће/комунални отпад/ одвози се специјалним 

возилом 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 



7 

Пражњење посуда и транспорт кућног смећа/ комуналног 

отпада/ обавља  на начин да се смеће не расипа, не подиже 

прашина и не ствара бука, а контејнери, просторије и 

површине одређене за држање кућног смећа се не оштећују 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 

Након изношења смећа/комуналног отпада/улични простор 

су очишћени, а контејнери су враћени на за то одређена 

места 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

9 

О начину и времену преузимања амбалажног комуналног 

отпада, благовремено обавестило крајњег корисника у 

смислу Закона о амбалажном отпаду 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 

Смеће одвози, односно транспортује на места за то одређена  

(депоније постројења за управљање отпадом центра за 

сакупљање, складиштење, трансфер или постројења за 

третман или одлагање комуналног отпада) 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 
Превоз смећа из центрима Месних заједница врши према 

распореду 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

12 
Врши селекцију отпада ради рециклаже у складу са 

прописом  

 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 24 – 20  

Низак 20 -16  

Средњи 16 -12  

Висок 12 -8  

Kритичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                             ИНСПЕКТОР 

____________________                                                                                                      __________________ 

Напомена: 

Максималан број бодова:      24.                                                                   Утврђени број бодова: 

                                                                                


