
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

Градска општина Чукарица
Управа градске општине
Одељење за комуналну инспекцију

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
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24

КОНТРОЛА

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)

12

предузеће/предузетник из смећа на депонијама издваја 

корисне отпатке у складу са прописима о прикупљању и 

коришћењу отпадака

11

предузеће/предузетник превоз смећа  врши у возилима 

која су за ту сврху подешена тако да се приликом 

превоза материјал не растура

1
предузеће/предузетник врши редовно одржавање и 

замену контејнера за стамбене објекте

1а
предузеће/предузетник је одредило места на којима  

остављају кесе са кућним смећем

2

за контејнере постављене на јавној површини, 

предузеће/предузетник је прибавило сагласност 

надлежног органа

4

предузеће/предузетник је на захтев корисника и уз 

накнаду, у прописаном року, одвезло отпатке који не 

спадају у кућно смеће

5
предузеће/предузетник одвози кућно смеће онолико 

пута недељно, колико је прописано

6
предузеће/предузетник кућно смеће одвози у време 

прописано одлуком и у складу са решењем органа 

надлежног за послове саобраћаја

7

предузеће/предузетник одвози кућно смеће 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

8

након изношења смећа, просторије у згради/улични 

простор су очишћени, а контејнери су враћени на за то 

одређена места

9

10

предузеће/предузетник је о начину и времену 

преузимања амбалажног комуналног отпада, 

благовремено обавестило крајњег корисника у смислу 

Закона о амбалажном отпаду

предузеће/предузетник смеће одвози на места за то 

одређена  (депоније смећа)

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

1



степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова

незнатан 22-24

низак 17-21

средњи 9-16

висок 5-8

критичан 0-4

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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