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Ознака: КЛ КОИ 1.7 

 
Контролна листа: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ / ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив правног лица / 
предузетника / име и 
презиме физичког лица 

 

 

ПИБ  

Матични број  

ЈМБГ  

е-mail  

 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1. Да ли се о одржавању 
површина јавне намене 
старају 

а) правна лица. 
б) физичка лица. 
в) власници или корисници непокретности. 
испред које се налази површина јавне намене. 
г) правно или физичко лице коме је поверено 
одржавање комуналног објекта и уређаја. 

 да    2 

 не    0 

2. Да ли се површине јавне намене редовно одржавају?  да    2 

 не    0 

3. Површина јавне намене је прљава и оштећена?  да    0 

 не    2 

4.  Да ли су на површини јавне намене остављене ствари, возила, роба или 
материјал? 

 да    0 

 не    2 

5.  Да ли су на површини јавне намене бачени отпаци, амбалажа и слично? 
 

 да    0 

 не    2 

6. Да ли је на површини јавне намене, испред цвећаре постављено резано 
цвеће на удаљености већој од 0,5 м? 
 

 да    0 

 не    2 

7. Да ли се на површини јавне намене врши поправка возила? 
  

 да    0 

 не    2 

8. Да ли је на површини јавне намене остављено нерегистровано или 
хаварисано возило, камп-приколица, чамац, машина за сечење дрва, 
печењара и слично? 

 да    0 

 не    2 



9. Да ли је комунални објекат оштећен и прљав?  да    0 

 не    2 

10. Да ли је комунални објекат неовлашћено постављен, уклоњен и 
премештен? 

 да    0 

 не    2 

11. Да ли је онемогућено функционисање комуналног објекта и уређаја?  да    0 

 не    2 

12. Да ли су излепљене плакате и налепнице, истакнуте објаве и исписани 
натписи и графити ван места која су предвиђена за те намене? 

 да    0 

 не    2 

13. Да ли су постављене полице и покретне решетке за излагање робе на 
стамбеним, стамбено-пословним и пословним објектима, као и други 
предмети на зидове тих објеката? 

 да    0 

 не    2 

14. Да ли су отворене заштитне решетке на пословним објектима?  да    0 

 не    2 

15. Да ли је на отвореним заштитним решеткама на пословним објектима 
изложена роба  да ли се  тиме омета коришћење јавне површине у 
предвиђене сврхе? 

 да    0 

 не    2 

16. Да ли је на површини јавне намене изложена и да ли се продаје роба 
свих врста? 

 да    0 

 не    2 

Напомена: 
 
 
 
 

Максималан број бодова: 32 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 29 - 32 

низак 26 - 28 

средњи 23 - 25 

висок 20 – 22 

критичан 0 - 19 

 

 

 
Датум попуњавања Контролне листе: ____________________ 
 
 
 
 
      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ             ИНСПЕКТОР 
 
__________________________           (М.П.)                      ___________________________ 


