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1а
корисник поштује забрану спаљивања, 

уништавања, закопавања или уклањања 
смећа на неки други начин

7
 контејнери су постављени на месту које је за 

то изграђено, уређено или одређено и не 
померају се са тих места 

8
контејнери су постављени на јавној 

површини на основу сагласности надлежног 
органа 

3
корисник је кабасти предмет који не жели 

више да користи изнео и оставио на месту и 
у време предвиђеним одлуком

10
инвеститор пословног објекта/власник 

привременог објекта постављене контејнере 
     

корисник за одвожење кућног смећа користи 
услуге предузећа/предузетника 

инвеститор/власник објекта/ привременог 
објекта је набавио потребан број контејнера 

за објекат

4
стамбена зграда се брине о исправности 

канала за кућно смеће и чистоћи просторије 
у којој су смештени контејнери

5
крајњи корисник у смислу Закона о 

амбалажном отпаду,  редовно преузима 
комунални амбалажни отпад

6

крајњи корисник у смислу Закона о 
амбалажном отпаду, поступа са комуналним 
амбалажним отпадом у складу са одредбама 
одлуке (не меша тај отпад са кућним смећем 

и не одлаже га у контејнер или поред 
контејнера)

Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист града Бограда", бр. 27/02, 11/05, 6/2010-др. одлука, 2/11, 
10/11-др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14. 79/15 и 19/17)

КОНТРОЛА (одговорити на питања која се 
односе на инспекцијски надзор који се врши)

2
корисник кућно смеће износи у контејнере 

или кесе, у складу са одредбама одлуке 

Контролна листа преузета од Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Београда

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

КУЋНО СМЕЋЕ
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за инспекцијске послове 
и извршења

Комунална инспекција

1
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степен ризика
распон

 броја бодова

обележи 
утврђени 

степен 
ризика по 

броју 
бодова

незнатан 26-28
низак 21-25

средњи 11-20
висок 5-10

критичан 0-4

10
   

привременог објекта постављене контејнере 
одржава уредно и по потреби замењује

напомена

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

корисник је предузећу/предузетнику поднео 
захтев за одвожење смећа које не спада у 

кућно смеће 

13
корисник је пре изношења шута или шљаке 

на одређено место, о томе обавестио 
предузеће/предузетника

11

корисник кућно смеће одлаже у контејнер 
водећи бригу да при томе не оштети или 

уништи контејнер (баца само кућно смеће, 
не баца жар, не пали смеће, не сипа течност 

и др.)

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

12


	кућно смеће-корисник

