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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. КОРИСНИЦИ УСЛУГА 

1.Да ли се комунални отпад одлаже у посуде за одлагање отпада?  да    2 

 не    0 

2. Да ли се  посуде за комунални отпад код стамбених зграда, постављају 
на места, која су за то предвиђена пројектно-техничком документацијом  
или на места  која је одредио вршилац комуналне делатности? 

 да    2 

 не    0 

3. Да ли домаћинства у породичним стамбеним зградама, посуде за 
одлагање комуналног отпада држе у оквиру своје парцеле и износе на 
одговарајуће место испред објекта, у време одвожења отпада? 

 да    2 

 не    0 

4. Да ли су правна лица и предузетници посуде за комунални отпад 
поставили на одговарајућим местима, у оквиру објекта или на отвореном 
тако да у време одвожења буду доступне? 

 да    2 

 не    0 

5. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже грађевински отпад 
(земљани материјал са каменом, грађ. материјал: песак, шут, цигла, камен и 
бетон и сл.)?  

 да    0 

 не    2 

6. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже  талог из канализационих 
цеви и сливника? 

 да    0 

 не    2 

7. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлажу отпаци у текућем стању?   да    0 

 не    2 

8. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже медицински и 
патоанатомски отпад и отпадни материјал из ветеринарских установа?               

 да    0 

 не    2 

9. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлажу текуће, лако запаљиве, 
експлозивне и друге опасне материје?        
 
 

 да    0 

 не    2 

10. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже  жар и врућ пепео?  да    0 



 не    2 

11. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже зелени отпад (гране, 
огранци, остаци од орезивања и садње биљака, кошења траве, остаци 
повртарских култура, остаци припреме огрева, отпад од дрвеног 
материјала)? 

 да    0 

 не    2 

12. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлажу  угинуле животиње, кожа 
и конфискати? 

 да    0 

 не    2 

13. Да ли се у посуде за одлагање отпада одлаже  амбалажа средстава за 
заштиту биља 

 да    0 

 не    2 

14. Да ли се  претура и разбацује отпад из свих врста посуда и врећа за 
отпад? 

 да    0 

 не    2 

15. Да ли се померају посуде за сакупљање отпада, са за то одређених 
места? 

 да    0 

 не    2 

16. Да ли се  спаљен комунални отпад одлаже у посуде за сакупљање 
отпада? 

 да    0 

 не    2 

17. Да ли се  посуде за отпад у дане одређене за одвожење комуналног 
отпада изнесу до места приступачном вршиоцу комуналне делатности за 
одвожење и по пражњењу уклоне са површине јавне намене? 

 да    2 

 не    0 

18. Да ли се одржава чистоћа на местима за сакупљање и одвожење 
отпада, и у зимском периоду чисти снег и лед, како би се омогућио 
несметан приступ до посуде за отпад?  

 да    2 

 не    0 

19. Да ли се баца комунални и други отпад у водотокове II реда?  да    0 

 не    2 

20. Да ли корисници услуга који обављају угоститељску делатност или 
трговинску делатност прехраном, остатке хране и други биоразградиви 
отпад, одлажу у посебне затворене посуде за отпад, које су дужни сами да 
збрињавају у складу са важећим прописима?  

 да    2 

 не    0 

21.Да ли је организатор културних, спортских и других приредби, политичких 
скупова и других активности на отвореном, за време трајања таквих 
скупова, на простору на коме се одржавају, обезбедио довољан број посуда 
за отпад, и по завршеним активностима очистио простор на коме су исте 
одржане?  

 да    2 

 не    0 

22.Да ли је одјава комуналне услуге управљања комуналним отпадом 
извршена писаним путем? 
 

 да    2 

 не    0

23.Да ли је корисник услуга отуђио стамбени или пословни простор, или је 
из неког другог разлога престао трајно да га користи и да ли је о томе 
писмено обавестио вршиоца комуналне делатности? 

 да    2 

 не    0 

24.Да ли је у случају поновног коришћења стамбеног или пословног 
простора о томе писмено обавештио  вршиоца комуналне делатности? 

 да    2 

 не    0 

25.Да ли је у случају смрти корисника услуге лице које је оглашено за 
његовог наследника преузело обавезу  да плаћа цену одвожења комуналног 
отпада? 

 да    2 

 не    0 

26.Да ли је ако је више лица оглашено за наследнике, за корисника услуге и 
обвезника плаћања одређено  лице које је наставило да живи у 
домаћинству из кога се одвози комунални отпад?  

 да    2 

 не    0 

27.Да ли су наследници који су наставилио да живе у домаћинству из кога 
се одвози комунални отпад или ако нико од наследника не живи у њему, 

 да    2 



писаним споразумом једног између себе одредили за корисника услуге и да 
ли су примерак споразума, овереног код суда или потписаног пред 
овлашћеним лицем вршиоца комуналне делатности, доставили истом?  

 не    0 

28.Да ли је за корисника услуге и обвезника плаћања одређено лице које ће 
наставити да живи у домаћинству из кога се одвози комунални отпад ако 
оставински поступак није окончан у року од шест месеци, од дана смрти 
корисника?  

 да    2 

 не    0 

29.Да ли у случају да је више лица наставило да живи у домаћинству из 
кога се одвози комунални отпад,  писаним споразумом одређено једно лице 
за корисника услуге и да ли су примерак споразума, овереног код суда или 
потписаног пред овлашћеним лицем вршиоца комуналне делатности, 
доставили истом?  

 да    2 

 не    0 

Напомена: 
 
 

Максималан број бодова: 58 Утврђени 
број 
бодова: 
_______ 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

СТЕПЕН РИЗИКА РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

незнатан 53 - 58 

низак 47 - 52 

средњи 41 - 46 

висок 35 - 40 

критичан 0 - 34 
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