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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

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

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР.20. 

 

МИНИМУМ УСЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У СЕЛИМА 

(Члан 77-82. Одлуке) 

 

 

1 

Предузећа и друга правна лица, државни органи, установе и 

друге организације и појединци  одржавају чистоћу  на 

јавној површини испред својих пословних објеката 

да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Месна заједница  одржава чистоћу  јавне површине и 

другог земљишта које служи за јавну употребу 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

Грађани  одржавају  прилаз земљишта које користе за 

прилаз у плацу и свом објекту 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

Месна заједница се  стара  око одржавања канала и 

пропуста поред сеоског пута  за одвођење атмосверске 

воде   

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

Не испушта се отпадна вода , фекалије  и друге материје у 

канале за атмосверску воду, путеве и путно земљиште 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

Власници дрвећа и другог растиња поред  јавних површина 

(путева , пролаза и сл.)  одржавају , односно не смета 

несметани пролаз или угрожавање  јавне инсталације и 

објекте 

да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

МЗ  упозорила одговорних лица за уклањање дрвећа и 

другог растиња  изнад јавне површине који ометају 

несметано коришћење јавне површине 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

Примењују се забране које се односе на заштиту јавне 

површине и комуналних објеката из Члана 40. Одлуке 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

9 

Примењују се одредбе Одлуке које се односе на услове које 

морају да испуњавају клозети, односно септичке јаме 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

10 
Зоохигијенска служба при ЈП ''Услуга'' Босилеград  врши  

сакупљање и нешкодљиво уништавање животињских 
 да-          -бр. бодова       2 



лешева 
не-          -бр. бодова        0 

11 

Вланик , односно држалац угинуле животиње  пријавио  је 

Зоохигијенској служби угинуће животиње  
да-          -бр. бодова        2 

не-          -бр. бодова        0 

12 

Власник, односно дршалац угинуле животиње није познат и 

МЗ предузела је  активности преко Зоохигијенске  службе за 

уклањање леша 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

13 

Власник, односно држалац угинуле животиње је познат и 

МЗ  наложила је власнику уклањање леша 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

14 

Држање домаће животиње и живине на подрућју општине 

Босилеград  врши се под условима утврђени општинском 

Одлуком 

 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 28 – 20  

Низак 20 – 16  

Средњи 16 – 12  

Висок 12 – 6  

Kритичан 6 – 0   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                                

 

 

 

                                        

Напомена: 

Максималан број бодова:      28.                                                                   Утврђени број бодова: 

                                                                                


