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Одељење за инспекцијске послове и 

комунално стамбене послове 

Инспекција за комуналне послове 
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Комунална инспекција 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

Закон о комуналним делатностима       

(Сл.гласник РС, БР.88/11 и 104/2016) 

Одлука о комуналним делатностима 

Општине Бач  (Сл. Лист Општине Бач 

бр.5/2014 , 28/2016, 4/2017 и 22/17) 

Физичка лица 

1. Да  ли   власник односно корисник стамбеног, 

пословног или другог објекта као и неизграђене 

грађевинске парцеле врши уређење јавне површине 

и то између пешачког тротоара и ивице коловоза? 

 

 Да-2 Не-0 

2. Да ли  физичко лице врши уклањање посеченог 

грања дрвећа, шибља и другог растиња као и 

покошене траве одмах након уређивања јавне 

зелене површине? 

 

 

 Да-2 Не-0 

3. Да ли физичко лице врши оштећивање дрвећа, 

шибља и других засада? 

 

 Да-0 Не-2 

 

4. Да ли физичко лице врши спаљивање траве, корова, 

грања или било којих матерјала на јавној 

површини? 

 

 

 Да-0 Не-2 

 

5. Да ли физичко лице оштећује комуналне објекте, 

инсталације, опрему и друге предмете? 

 

 Да-0 Не-2 

 

6. Да ли физичко лице врши довођење, испуштање 

или просипање било каквих вода и других течности 

и  опасних материја осим атмосферских  на јавну 

површину ? 

 

 Да-0 Не-2 

 

7. Да ли физичко лице паркира или зауставља 

моторно или друго возило на уличним травњацима 

или парковима? 

 

 Да-0 Не-2 

 

8. Да ли физичко лице вози бицикл, моторно или 

друго возило мимо путева и стаза предвиђених за те 

намене ? 

 

 Да-0 Не-2 

 

9. Да ли физичко лице напаса и храни стоку на јавној  

      површини? 

 

 Да-0 Не-2 

 

10. Да ли физичко лице баца смеће, отпатке или на  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



било који начин ствара нечистоћу?  Да-0 Не-2 

 

11. Да ли физичко лице врши неовлашћено заузимање 

јавне површине за коришћење у било које сврхе?  

 

 Да-0 Не-2 

 

12. Да ли физичко лице држи хаварисана возила, 

пољопривредну и другу механизацију или друге 

предмете на јавној површини ? 

 

 Да-0 Не-2 

 

13. Да ли физичко лице врши неовлашћено постављање 

рекламних табли и других објеката на јавној 

површини? 

 

 Да-0 Не-2 

 

14. Да ли је физичко лице одмах уклонило смеће  

бачено на место које није предвиђено за то? 

 

 Да-2 Не-0 

 

15. Да ли физичко лице спаљује отпад изван за то 

одређеног постројења? 

 

 Да-0 Не-2 

 

16. Да ли физичко лице одлаже комунални отпад у за 

то одређене посуде са ручицама-канте за смеће 

запремине до 120 литара или у најлонске вреће? 

 

 Да-2 Не-0 

 

17. Да ли физичко лице одлаже комунални отпад на 

местима која нису одређена као регистроване 

комуналне депоније? 

 

 Да-0 Не-2 

 

18. Да ли физичко лице одлаже отпад и отпадне 

материје у водотокове или на обале водотокова?  

 

 Да-0 Не-2 

 

19. Да ли физичко лице баца горуће предмете у 

комуналне контејнере? 

 

 Да-0 Не-2 

 

  

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 

 

 

Могући број бодова            38 

 

 

Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 

 

 

 

  

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 34-38 

Низак 30-34 

Средњи 26-30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Висок 20-26 

Критичан 20 и мање 

 

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

 

________________                                М.П.                              ___________________         

  

 


