
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

Градска општина Чукарица

Управа градске општине

Одељење за комуналну инспекцију

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ/ПРЕДУЗЕТНИКА

одговори изабери

опредеље-

ни број 

бодова

утврђени 

број бодова

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

5а

5б

5в

да 2

не 0

12

хитне поправке уређаја и заштита комунланих објеката и уређаја од 

даљих кварова и хаварија

предузете су друге мере које је утврдио надлежни орган

6

предузеће/предузетник је свој рад и пословање 

организовало тако да реализацијом програма одвожења 

кућног смећа и чишћења јавних површина, трајно и 

несметано пружа комуналне услуге корисницима, у 

прописаном обиму, врсти и квалитету

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

3

предузеће/предузетник је у прописаном року, комуналној 

инспекцији доставило план одвожења кућног смећа и 

план чишћења и прања јавних површина за наредни 

месец

5

предузеће /предузетник је без одлагања предузело мере 

ради отклањања узрока поремећаја, односно прекида у 

пружању комуналне услуге, до кога је дошло услед више 

силе или других разлога који се нису могли предвидети 

(уколико је одговор ''да'', обележити које су мере 

предузете )

радно ангажовање запослених и трећих лица у обезбеђивању 

одржавања чистоће

4

предузеће/предузетник је о прекиду или смањеном 

обиму послова у обављању послова одржавања чистоће 

услед непредвиђених околности, више силе или штрајка, 

обавестило надлежни орган

Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист града Бeограда", бр. 27/02, 11/05, 6/2010-др. одлука, 

2/11, 10/11-др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15)

КОНТРОЛА

1
предузеће/предузетник, је у прописаном року, донело 

годишњи програм одвожења кућног смећа 

2
предузеће/предузетник, је у прописаном року, донело 

годишњи програм за чишћење и прање јавних површина

1



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова

незнатан 11-12

низак 8-10

средњи 5-7

висок 3-4

критичан 0-2

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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