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послове извршења 
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Преузето са сајта Града Београда - Комисија за 
координацију инспекцијског надзора над пословима 

из изворне надлежности Града Београда
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА

4
при чишћењу јавних површина, корисник поштује забрану 

бацања смећа у сливнике

стазе, прилази пролази који служе пословним зградама и пословним 

просторијама, као и друге површине које припадају тим зградама

јавна површина на којој је постављен привремени објекат и простор 

око објекта

простор бензинске станице

простор око железничке и аутобуске станице у међуградском 

саобраћају

спортски и забавни терени

2а
посуде за отпатке су постављене тако да се могу лако 

празнити, прати и одржавати 

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 и 79/15)

КОНТРОЛА (одговорити на питања која се односе на 

инспекцијски надзор који се врши)

1

корисник је очистио јавну површину коју користи или 

одржава, односно о чијој се чистоћи стара, сходно 

одредбама одлуке (обележити површину која је предмет 

контроле)

3
сопственик/корисник је очистио је простор испред и око 

пословних просторија чији је власник/корисник

сајмиште

стовариште/магацин

2

корисник је на јавну површину коју користи или одржава, 

односно о чијој се чистоћи стара, поставио контејнере, 

односно посуде за отпатке у потребном броју, а посуде за 

отпатке уредно празни, одржава и замењује

пристаниште

1



степен ризика распон броја бодова

обележи 

утврђени 

степен 

ризика по 

броју 

бодова

незнатан 9-10

низак 7-8

средњи 5-6

висок 3-4

критичан 0-2

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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