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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКУ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, 

СТВАРИМА И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  28/2014 и 10/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

УКЛАЊАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 

 

 

1 

Комунални инспектор је издао налог за уклањање возила, 

ствари и друге предмете 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

2 

ЈП''Граћевинско земљиште и путеве Босилеград''(Предузеће) 

уклања возила , ствари и друге предмете са површинама 

јавне намене 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

3 

Предузеће је извршило пријем и евидентирање уклоњених 

покретних ствари у складишни простор 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

4 

Предузеће је у року од 15 обавестило власника покретне 

ствари о трошковима поступка одношења , лежарине и 

чувања уклоњене покретне ствари 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

5 

Власник покретне ствари непознат – Предузеће је извршило 

оглашавање на огласној табли предузећа 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

6 

Власник уклоњене покретне ствари испунио је услове за 

преузимање уклоњених покретних ствари 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

7 

Власник покретне ствари није испунио услове за преузимање 

уклоњених покретних ствари и Предузеће је покренуло 

поступак за намирење трошкова уклањања покретне ствари 

од њеној продајној цени 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

8 

Комисја за процену вредности извршила је процену 

вредности по истеку остављеног рока  и сачинила записник 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

9 

Продаја покретне ствари извршена је према правилима за 

јавног надметања 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

10 

Покретна ствар није продата путем јавног надметања те је 

донет закључак о продаји ствари путем слободне погодбе 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова      0 

11 Постигнута вредност продатих покретних ствари је већа од 
 да-          -бр. бодова       2 



комулативних трошкова поступка , Предузеће вишак 

вредности исплатио је власнику покретних ствари 
не-          -бр. бодова      0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 22 – 18  

Низак 18 – 14  

Средњи 14 – 10  

Висок 10 – 6  

Kритичан 6 - 0  
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