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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 2 
                                                                        ПДРЖАВАОЕ ЧИСТПЋЕ 

САКУПЉАОЕ И ТРАНСППРТ КПМУНАЛНПГ ПТПАДА 

 

Вршилац кпмуналне делатнпсти је 

 јавнп предузеће  

 привреднп друштвп  

 предузетник  

 други привредни субјект  
 

Вршилац комуналне делатности : 

1 
врши редпвнп пдржаваое и замену кпнтејнера за стамбене 
пбјекте 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2 
 пдредип места на кпјима  пстављају кесе са кућним смећем 
(кпмуналним птпадпм) 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3 
за кпнтејнере ппстављене на јавнпј ппвршини,  прибавип 
сагласнпст надлежнпг пргана 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4 
 на захтев кприсника и уз накнаду, у прпписанпм рпку, 
пдвезап птпатке кпји не спадају у кућнп смеће 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5 
Одвпзи/трансппртује кућнп смеће/кпмунални птпад пнпликп 
пута недељнп, кпликп је прпписанп 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6 
кућнп смеће/кпмунални птпад пдвпзи/трансппртује у време 
прпписанп пдлукпм и у складу са решеоем пргана 
надлежнпг за ппслпве сапбраћаја 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7 
Пражоеое ппсуда и трансппрт кућнпг смећа/ кпмуналнпг 
птпада пбавља  на начин да се смеће не расипа, не ппдиже 
прашина и не ствара бука, а кпнтејнери, прпстприје и 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



ппвршине пдређене за држаое кућнпг смећа се не пштећују 

8 
накпн изнпшеоа смећа/кпмуналнпг птпада, прпстприје у 
згради/улични прпстпр су пчишћени, а кпнтејнери су враћени 
на за тп пдређена места 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

9 
 п начину и времену преузимаоа амбалажнпг кпмуналнпг 
птпада, благпвременп пбавестилп крајоег кприсника у 
смислу Закпна п амбалажнпм птпаду 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

10 

 смеће пдвпзи/трансппртује на места за тп пдређена  
(деппније/ ппстрпјеоа за управљаое птпадпм/центра за 
сакупљаое, складиштеое, трансфер или ппстрпјеоа за 
третман или пдлагаое кпмуналнпг птпада) 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

11 
превпз смећа/трансппрт кпмуналнпг птпада  врши у 
впзилима кпја су за ту сврху ппдешена такп да се приликпм 
превпза материјал не растура 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

12 врши селекцију птпада ради рециклаже у складу са прпписпм  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   
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