
  
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
ЉУБОВИЈА 
Одсек за привреду,инспекцијске, 
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Ознака: КЛ КОИ 18.1 

 
Контролна листа: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 

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. ЈКП "Стандард" Љубовија 

1.Да ли ЈКП "Стандард" Љубовија обавља комуналну делатност 
управљања комуналним отпадом? 

 да    2 

 не    0 

2. Да ли се у случају промене плана сакупљања и одвожења отпада, одмах 
обавесте корисници услуга о насталим променама и отпад одвезе 
најкасније у року од седам дана? 

 да    2 

 не    0 

3.Да ли се комунална делатност управљања комуналним отпадом, обавља 
у складу са планом и годишњим програмом рада? 

 да    2 

 не    0 

4.Да ли се комунални отпад одлаже на уређеном простору одређеном 
планским документом? 

 да    2 

 не    0 

5.Да ли се разврстава отпад ради даљег искоришћавања у складу са 
посебним правилником који доноси вршилац комуналне услуге? 

 да    2 

 не    0 

6.Да ли се комунални отпад сакупља и одвози посебно уређеним 
комуналним возилом, које омогућава хигијенски утовар и одвоз комуналног 
отпада? 

 да    2 

 не    0 

7. Да ли је одређено место за посуде за сакупљање отпада за подручја, где 
је возилима отежан или онемогућен прилаз и да се са тих локалитета 
уклања комунални отпад? 

 да    2 

 не    0 

8.Да ли се комунални отпад који није могуће одложити у посуде за 
сакупљање отпада (кабасти и други отпад), уклања у складу са посебним 
програмом и да ли се о томе путем средстава јавног информисања упознаје 
јавност? 

 да    2 

 не    0 

9.Да ли се посуде са комуналним отпадом празне у складу са годишњим 
програмом рада?   
 

 да    2 

 не    0 



10. Да ли се кабасти отпад одвози према годишњем програму, у периоду од 
октобра до априла, на локацију коју одређује локална самоуправа, и да ли 
су о томе обавештени корисници? 

 да    2 

 не    0 

11. Да ли се зелени отпад (гране, огранци, остаци од орезивања и садње 
биљака, кошења траве, остаци повртарских култура, остаци припреме 
огрева, отпад од дрвеног материјала) одвози према годишњем плану, од 
априла до октобра, на локацију коју одређује локална самоуправа и да ли 
су о томе обавештени корисници? 

 да    2 

 не    0

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 22 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 20 - 22 

низак 18 - 19 

средњи 16 - 17 

висок 14 - 15 

критичан 0 - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


