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КЛ-ЧИО-1  
 
Вршилац комуналне делатности је: 

� Јавно предузеће 
� Привредно друштво 
� Предузетник 
� Други привредни  субјект  

 
 

  I        Обавезе  вршиоца комуналне делатности  

1. у прописаном року није  донео годишњи програм сакупљања комуналног 
отпада 

 да-             4 
не-              0 

2. 
У прописаном року није донео годишњи програм за чишћење и прање 
површина јавне намене и површина у општој употреби 

да-              2 
не-              0 

3. 
у прописаном року, комуналној инспекцији  не достави план сакупљања 
комуналног отпада и план чишћења и прања јавних површина за наредни 
месец 

да-              2 
не-              0 

4. 
 
Предузеће  не упозна јавност са програмима одржавања чистоће  

да-              2 
не-              0 

5. 

Комунално предузеће није прибавило сагласност управе надлежне за 
комуналне делатности о месту за постављање корпи за отпатке и посуда 
за комунални отпад ( уколико је заштићено културно добро није 
прибавио сагласност од Завода за заштиту споменика) 

 
да-              4 
не-              0 

6. 
Предузеће не одржава чистоћу на површинама јавне намене у складу са 
програмом  (чишћење, прање,поливање улица, тргова,пролаза, прилаза, 
платоа, мостова и др.) 

 да-             4 
не-              0 

7. 
Комунални отпад не одвози у складу са програмом одвожења 
комуналног отпада  (време, динамика одвожења ком.отпада, време 
прања и дезинфекције типских посуда)  

 да-             4 
не-              0 

8. Комунални отпад не одлаже у складу са програмом одлагања комуналног 
отпада  

 да-             4 
 не-              0 

9. Приликом одвожења комуналног отпада не поступа у складу са одлуком   
 да-             4 
не-              0 

10. На површинама јавне намене не постави довољан број корпи за отпатке, 
не празни их и не чисти простор око њих  

 да-             4 
не-              0 

11. Не пере и не дезинфикује возила и контејнере  
 да-             4 
не-              0 

12. Индустријски отпад не депонује на прописан начин   
 да-             4 
 не-              0 



13. Не поступа по наредби, налогу градоначелника града у хитним и 
оправданим случајевима (епидемије,празници)  

 да-             4 
 не-              0 

14.  Не санира дивље депоније на територији  града   
 да-             4 
 не-              0 

15. На захтев корисника и уз накнаду, у прописаном року,  не одвезе отпатке 
који не спадају у кућно смеће 

 да-             4 
 не-              0 

16. Не одвози/транспортује кућно смеће/комунални отпад онолико пута 
недељно, колико је прописано и у дане који су предвиђени програмом  

 да-             4 
 не-              0 

17. 

Пражњење посуда и транспорт кућног смећа/ комуналног отпада обавља  
на начин  да се смеће  расипа, подиже прашина и ствара се  бука, а 
контејнери, просторије и површине одређене за држање кућног смећа се 
оштећују 

 
 да-             4 
 не-              0 
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Дана, _____.____. 20____.год. 
 
 
 
      Надзирани  субјект                                             М.П.                            Комунални инспектор                           

______________________                                                                          _____________________           

     ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова утврђени степен ризика 
по броју бодова 

� Незнатан  0 -  2   
� Низак  4  -  6   
� Средњи  8 - 24  
� Висок 26 - 48  
� критичан 50 – 62   


