
 

К О Н Т Р О Л Н А    Л И С Т А бр: 13Б 

ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ И ДЕПОНИЈА – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

 

Вршилац комуналне делатности одржавање чистоће и депонија је: 

 јавно предузеће  

 привредно друштво  

 предузетник  

 други привредни субјект  

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Опште информације 

Град Кикинда, Градска управа  

Комунална инспекција 

Водећи инспектор: 

Укључени инспектор: 

Датум инспекцијског надзора: 

Врста инспекцијског надзора 

□ Редовни 

□ Ванредни 

□ Контролни 

□ Допунски  

Инспекцијски надзор према облику: 

□ Теренски 

□ Канцеларијски  

Налог за инспекцијски надзор: 

□ Да 

□ Не  

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно/физичко лице, предузетник 

Подаци о контролисаном субјекту 

Назив/име и презиме субјекта:  

Адреса (улица и број)  

Место:  

Град/Општина:  

Поштански број:  

Телефон/Факс:  

Е-mail:  

Интернет адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Бр. личне карте (за физичка лица):  

Пословни простор 

Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

Адреса (улица и број):  

Место:  

Град/Општина:  

Телефон/Факс:  

Поштански број:  



Вршилац комуналне делатности одржавање чистоће и депонија: 

1. 
Подноси комуналној инспекцији и надлежном комуналном 

органу  план одвожења кућног смећа и годишњи програм 

 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

2. 

Свој рад и пословање организовао тако да реализацијом 

програма одвожења кућног смећа и чишћења јавних површина, 

трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима, у 

прописаном обиму, врсти и квалитету 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

3. Кућно смеће одвози дању или ноћу како је утврђено програмом 
□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

4. Остали отпад и смеће односи на депонију у утврђеном року 

 

□ Да           

 □ Не         

 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

5. 

Контејнере постављене на местима утврђеним техничком 

документацијом помера са одређеног места или их не врати на 

место које је одређено 

 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

6. Контејнере и канте за смеће одржава  уредно, збирне контејнере 

периодично чисти и пере 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

7. Контејнере и канте за смеће замењује уколико су дотрајали 

Остали отпад и смеће односи на депонију у утврђеном року 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

8. Не одвози отпад који спада у кућно смеће, или кућно смеће не 

одвози онолико пута колико је прописано 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 

 Напомена: 

9. Не поступа по налогу комуналне инспекције и решења 

надлежног органа 

□ Да 

□ Не 

(0) 

 

(2) 



 Напомена: 

10. 

У случају  прекида у обављању  послова пружања услуге 

вршилац услуге је  обавестио надлежни орган 

 
 (уколико је одговор ''да'', обележити које су мере предузете 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 Напомена: 

12. 
Надзирани субјекат је омогућио комуналном инспектору 

неометано вршење послова, приступ објекту и ставио је на увид 

сва потребна документа 

□ Да 

□ Не 

(2) 

 

(0) 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

Укупан могући број бодова 24 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен Ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 20-24 15-19 10-14 5-9 ≤ 4 

 

Степен ризика у односу на остварен број бодова 

незнатан □ 
низак □ 
средњи □ 
висок □ 
критичан □ 

 

 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ     М.П.      ИНСПЕКТОР 


