
 

КЛК 14 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА КНИЋ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

 
 

 
 

      КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 14 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

 ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

   

1. Забрањене радње 

1. 

Надзирани субјект поштује забране прописане ради 
одржавања и заштите чистоће на јавним површинама  
 
(уколико је одговор ''не'', обележити забрану чије је 
непоштовање утврђено 

 

1а бацање папира, опушака и других отпадака ван посуда за 
отпатке, пљување или стварање нечистоће на други начин 

да-0          -бр. бодова 

не-2         -бр. бодова 

1б растурање рекламних листића 
 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1в смештање робе, амбалаже и других ствари на јавној 
површини, без одобрења надлежног органа 

 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1г 
изливање отпадних вода, садржаја септичких јама на јавну 
површину или коришћење јавних површина за држање смећа, 
земље, грађевинског материјала и сл. 

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

1д тестерисање/цепање дрва, разбијање угља или другог 
материјала 

 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1ђ прање моторних возила 
 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 



1е истовар или утовар возила на местима на којима се налазе 
улични шахтови или сливници 

 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1ж поправљање или сервисирање моторних возила, обављање 
занатских радова на јавној површини 

 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1з избацивање смећа и отпадака из возила 
 да-0          -бр. бодова 

не-4          -бр. бодова 

1и пребирање или прикупљање отпадака из смећа које одложено 
у пластичне кесе или контејнере 

 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

1ј бацање у контејнере или пластичне кесе отпад и материје 
које су опасне по живот људи 

 да-0           -бр. бодова 

не-4          -бр. бодова 

1к паљење ватре на јавној површини 
 да-0          -бр. бодова 

не-2          -бр. бодова 

2 возило је пре изласка на јавну површину очишћено од блата и 
другие нечистоће  

 да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

3 
надзирани субјект је након обављеног посла на јавној 
површини, материјал и отпатке одмах по обављеном послу 
уклонио а јавну површину очистио 

 да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

4 

надзирани субјект превози огревни, грађевински или други 
материјал, смеће, отпатке или течност возилом које је 
подешено за ту сврху, на начин да се материјал који се 
превози не расипа  

 да-4          -бр. бодова 

не- 0         -бр. бодова 

5 
надзирани субјект, на јавној површини истовар и утовар 
огревног, грађевинског и другог материјала и роба врши у 
складу са одредбама одлуке, брзо и без одлагања  

 да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

6 после истовара/утовара, амбалажа, отпатци и нечистоћа су 
одмах уклоњени са јавне површине 

 да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

2.  Извођач грађевинских радова 

1 
извођач грађевинских радова је обезбедио земљу и остали 
растресити материјал тако да се не расипа и разноси на јавну 
површину 

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

2 
извођач грађевинских радова је очистио јавну површину 
испред и око градилишта све докле је допро расути 
грађевински материјал, блато и друга нечистоћа 

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 



3 
након завршетка радова, извођач радова је настала оштећења 
на јавној површини отклонио, а јавну површину довео у 
првобитно стање 

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

4 извођач радова, у току рушења, полива трошни материјал да 
би спречио подизање прашине 

 да-2          -бр. бодова 

не- 0         -бр. бодова 

5 извођач радова одржава чистоћу на олучњацима и на 
решеткама сливника око градилишта 

 да-2          -бр. бодова 

не-0         -бр. бодова 

6 извођач радова је поставио грађевинску ограду према јавној 
површини и одржава је у уредном стању 

 да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

7 
извођач радова шут, земљу и отпадни грађевински материјал, 
одлаже у посебним контејнерима који су намењени за те 
сврхе  

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

8 
контејнери за шут, земљу и отпадни грађевински материјал, 
су у року од 48 сати након завршетка радова уклоњени и 
однети на депонију  

 да-4          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 61-68  

Низак 51-60  

Средњи 41-50  

Висок 21-40  

критичан 0-20  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                     ИНСПЕКТОР 
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Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
                                                                                


