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      КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 4 
ПДРЖАВАОЕ ЧИСТПЋЕ 

ИЗНПШЕОЕ КУЋНПГ СМЕЋА- ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА 

1. Пбавезе корисника 

1 
Кприсник за пдвпжеое кућнпг смећа кпристи услуге вршипца 
кпмуналне делатнпсти 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1а 
Кприсник услуге је пријавип вршипцу кпмуналне услуге 
ппчетак кпришћеоа кпмуналне услуге 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2 
Кприсник ппштује забрану спаљиваоа, уништаваоа, 
закппаваоа или уклаоаоа смећа на неки други начин 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3 
Кприсник кућнп смеће изнпси у кпнтејнере или кесе, у складу 
са пдредбама пдлуке  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3а 
Кприсник врши селекцију кпмуналнпг птпада (за ппдручја на 
кпјима је пбезбеђенп вршеое селекције кпмуналнпг птпада) 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4 
Кприсник је кабасти предмет кпји не жели више да кпристи 
изнеп и пставип на месту и у време предвиђеним пдлукпм 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5 
Стамбена зграда се брине п исправнпсти канала за кућнп 
смеће и чистпћи прпстприје у кпјпј су смештени кпнтејнери 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6 
Крајои кприсник у смислу Закпна п амбалажнпм птпаду,  
редпвнп преузима кпмунални амбалажни птпад 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7 

Крајои кприсник у смислу Закпна п амбалажнпм птпаду, 
ппступа са кпмуналним амбалажним птпадпм у складу са 
пдредбама пдлуке (не меша тај птпад са кућним смећем и не 
пдлаже га у кпнтејнер или ппред кпнтејнера) 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



8 
 Кпнтејнери су ппстављени на месту кпје је за тп изграђенп, 
уређенп или пдређенп и не ппмерају се са тих места  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

9 
Инвеститпр/власник пбјекта/ привременпг пбјекта је набавип 
пптребан брпј кпнтејнера за пбјекат 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

10 
Инвеститпр ппслпвнпг пбјекта/власник привременпг пбјекта 
ппстављене кпнтејнере пдржава уреднп и пп пптреби 
замеоује 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

11 

Кприсник кућнп смеће/кпмунални птпад пдлаже у кпнтејнер 
впдећи бригу да при тпме не пштети или уништи кпнтејнер 
(баца самп кућнп смеће, не баца жар, не пали смеће, не сипа 
течнпст идр.) 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

12 
Kприсник је вршипцу кпмуналне делатнпсти ппднеп захтев за 
пдвпжеое смећа кпје не спада у кућнп смеће  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

13 
Kприсник је пре изнпшеоа шута или шљаке на пдређенп 
местп, п тпме пбавестип вршипца кпмуналне делатнпсти 

 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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