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ПДРЖАВАОЕ ЧИСТПЋЕ

КУЋНП СМЕЋЕ

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ/ПРЕДУЗЕТНИКА
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9

10

предузеће/предузетник је п начину и времену 

преузимаоа амбалажнпг кпмуналнпг птпада, 

благпвременп пбавестилп крајоег кприсника у смислу 

Закпна п амбалажнпм птпаду

предузеће/предузетник смеће пдвпзи на места за тп 

пдређена  (деппније смећа)

наппмена

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

6
предузеће/предузетник кућнп смеће пдвпзи у време 

прпписанп пдлукпм и у складу са решеоем пргана 

надлежнпг за ппслпве сапбраћаја

7

предузеће/предузетник пдвпзи кућнп смеће на начин да 

се смеће не расипа, не ппдиже прашина и не ствара бука, 

а кпнтејнери, прпстприје и ппвршине пдређене за 

држаое кућнпг смећа се не пштећују

8

накпн изнпшеоа смећа, прпстприје у згради/улични 

прпстпр су пчишћени, а кпнтејнери су враћени на за тп 

пдређена места

КПНТРПЛА

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)

12

предузеће/предузетник из смећа на деппнијама издваја 

кприсне птпатке у складу са прпписима п прикупљаоу и 

кпришћеоу птпадака

11

предузеће/предузетник превпз смећа  врши у впзилима 

кпја су за ту сврху ппдешена такп да се приликпм 

превпза материјал не растура

1
предузеће/предузетник врши редпвнп пдржаваое и 

замену кпнтејнера за стамбене пбјекте

1а
предузеће/предузетник је пдредилп места на кпјима 

пстављају кесе са кућним смећем

2

за кпнтејнере ппстављене на јавнпј ппвршини, 

предузеће/предузетник је прибавилп сагласнпст 

надлежнпг пргана

4

предузеће/предузетник је на захтев кприсника и уз 

накнаду, у прпписанпм рпку, пдвезлп птпатке кпји не 

спадају у кућнп смеће

5
предузеће/предузетник пдвпзи кућнп смеће пнпликп 

пута недељнп, кпликп је прпписанп

1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА



степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва

незнатан 22-24

низак 17-21

средои 9-16

виспк 5-8

критичан 0-4

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР
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