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ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа  

Комунална инспекција 

 

 

 

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. 8 

УКЛАЊАЊА СНЕГА И ЛЕДЕНИХ НАСЛАГА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

(Члан 36-39 Одлуке) 

 

 

1 Власници или корисници породичних стамбених зграда и 

пословних просторија , редовно чисте снег и лед  са 

тротоара испред својих зграда. 

да-          -бр. бодова          2 

не-          -бр. бодова        0 

2 Уклањање снега и леда са јавних површина врше 

ЈП''Грађевинско земљиште и путеве Босилеград '' и ЈП 

''Услуга'' Босилеград 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 Уклоњени снег и лед са тротоара скупља се у гомиле на 

тротоару или ивици коловоза , не затвара олуке, сливнике и 

не смета прилаз возила и пешака 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

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

посипа јавне површине сољу или песком  
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 Власници и корисници стамбених зграда редовно уклањају 

снег и лед са крововима стамбених зграда 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 Приликом уклањања снега и леда са стамбених зграда води 

се рачуна о безбедности пролазника  
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 Снег и лед са крововима стамбене граде депонује се у 

дворишту и испред стамбене зграде 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 Власници паркираних и хаварисаних возила уклањају 

возила по налогу инспекције 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

 

Нпомена: 

Максималан број бодова:       16.                                                                  Утврђени број бодова: 

                                                                                



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 16 - 12  

Низак 12 - 10  

Средњи 10 – 8  

Висок 8 – 6  

критичан 6 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                             __________________ 


