
 

Контролна листа изворне надлежности Идентификациони број листе 

 К Л  0 2  О К Р 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/ 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Део 1. Опште информације 
1.1 Град Ваљево, Градска управа  

1.1.1 Oдељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција 

1.2  Главни инспектор: 

1.3  Укључени инспектор: 

1.4  Датум инспекцијског надзора: 
1.5  Врста инспекцијског надзора 

         □ Редовни 

         □ Ванредни 

         □ Контролни 

         □ Допунски  

1.6 Инспекцијски надзор према облику: 

          □ Теренски 

          □ Канцеларијски  
1.7 Налог за инспекцијски надзор: 

          □ Да 

          □ Не  

 

                                                                                                                                                                               

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Део 2. Правно/физичко лице, предузетник 
2.1.  Подаци о контролисаном субјекту 

2.1.1.  Назив/име и презиме субјекта:  

2.1.2.  Адреса (улица и број)  

2.1.3.  Место:  

2.1.4.  Град/Општина:  

2.1.5  Поштански број:  

2.1.6.  Телефон/Факс:  

2.1.7.  Е-mail:  

2.1.8.  Интернет адреса:  

2.1.9.  ПИБ/ЈМБГ  

2.1.10.  Матични број:  

2.1.11.  Бр. личне карте (за физичко лице):  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за друштвене  

делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске 

послове 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

Број: 355- __________________ 

Датум_____.____.201__. године 

В А Љ Е В О 

КЛ - КОНТРОЛНА ЛИСТА У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (код других 

корисника површине јавне намене) 
На основу: 

1. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник 

РС" бр. 36/15) 

2. Закона о комуналним делатностима "Сл. гл. 

РС" бр. 88/2011 и 

3. Одлуке о условима и начину обављања 

комуналне делатности и комуналном реду ("Сл. 

гл. Града  Ваљева" бр. 8/15), (www.valjevo.rs) 

http://www.valjevo.rs/kontrolne-liste/
http://www.valjevo.rs/


 

Део 3.  Пословни простор 
3.1.  Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор 

3.1.1.  Адреса (улица и број):  

3.1.2.  Место:  

3.1.3.  Град/Општина:  

3.1.4.  Телефон/Факс:  

3.1.5.  Поштански број:  

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ (код непосредних корисника који су по одлуци 

дужни да брину о истим) 

Максималан 

број бодова 

да - 2 

дел - 1 

не - 0  

П - 4 

 

 

Утврђен број 

бодова 

1. Да ли се непосредни корисници 

површина јавне намене брину о 

истим – П –

 да дел  не   

2. Да ли се власници односно 

корисници пословних просторија 

чисте простор у складу са Одлуком 

 да дел  не   

3. Да ли власници односно корисници 

стамбених објеката чисте простор у 

складу са Одлуком 

 да дел  не   

4. Да ли се снег, лед као и бујице 

уклањају одмах а најкасније у року од 

24 часа у складу са Одлуком – П –

 да дел  не   

5. Да ли се леденице са кровова 

уклањају у складу са Одлуком – П –
 да дел  не   

6. Да ли се прање јавних површина 

одвија у складу са Одлуком – П –
 да дел  не   

7. Да ли се извођачи грађевинских 

радова брину о одржавању чистоће на 

јавним површинама у складу са 

Одлуком 

 да дел  не   

8. Да ли се превоз огрева, 

грађевинског и другог материјала, 

смећа, отпадака, фекалија из 

септичких јама врши само возилима 

која су за ту сврху подешена, тако да 

се приликом превоза материјал не 

расипа

 да дел  не   

НАПОМЕНА       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РИЗИКА 

 

СТЕПЕН РИЗИКА  РАСПОН БРОЈА БОДОВА 

ОБЕЛЕЖИ УТВРЂЕН 

СТЕПЕН РИЗИКА ПО 

БРОЈУ БОДОВА 

Незнатан 27-28  

низак 25-26  

средњи 21-24  

висок 16-20  

критичан <15  

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

   

 


