
  
ОПШТИНА  ЉУБОВИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  
ЉУБОВИЈА 
Одсек за привреду, инспекцијске, 
стамбено комуналне, имовинско-
правне послове и урбанизам  
 

 
Ознака: КЛ КОИ 9.1 

 
Контролна листа: МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У 

КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА. 

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 и ЈП Љубовија 

1.Да ли су запослени у комуналним делатностима започели штрајк?   да    2 

 не    0 

2. Да ли је обезбеђен минимум процеса рада који обезбеђује сигурност 
људи и имовине или је незаменљив услов живота и рада грађана или рада 
другог предузећа, односно правног и физичког лица која обавља привредну 
или другу делатност или услугу? 

 да    2 

 не    0 

3. Да ли се чишћење, прање и поливање улица, тротоара, тргова и других 
јавних површина врши према Програму одржавања јавне хигијене у граду 
за време штрајка? 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли се са зелених површина у граду отпатци купе у складу са 
Програмом одржавања зелених површина у граду, а за све остало 
(одржавање градских паркова, цветних тргова, кошење травних површина, 
орезивање дрвореда, живе ограде и сл.). у складу са минимумом процеса 
рада ? 

 да    2 

 не    0 

5. Да ли се изношење смећа у граду врши према распореду изношења 
смећа из болнице, школа и дечјих установа, а за остале кориснике у складу 
са минимумом процеса рада? 

 да    2 

 не    0 

6. Да ли се услуге капела, припрема умрлих за сахрањивање и 
сахрањивање редовно врше, а одржавање гробља у складу са минимумом 
процеса рада? 

 да    2 

 не    0 

7. Да ли се пијачне услуге врше у складу са минимумом процеса рада?  
 
 

 да    2 

 не    0 

8. Да ли се димничарске услуге врше у складу са минимумом процеса 
рада? 

 да    2 

 не    0 

9. Да ли се одржавање опреме и механизације врши  у складу са 
минимумом процеса рада? 

 да    2 

 не    0 



10. Да ли један радник ради на пословима разношења поште, телефонској 
централи и одржавању хигијене у складу са минимумом процеса рада?  

 да    2 

 не    0

11. Да ли финансијско-књиговодствене послове обавља у складу са 
минимумом процеса рада?  

 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 17 - 19 

средњи 14 - 16 

висок 11 - 13 

критичан 0 - 10 

 

 

 

 

 

 

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

 


