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Комуналне делатности-обавезе Јавног предузећа 

 

1. Да ли Јавно предузеће доставља извештај о обављању 
комуналне делатности за претходну годину.                                                              

 
 
 
да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

2 Да ли Јавно предузеће  комуналне објекте и опрему  држи и 
користи у складу са природом и наменом ствари. 

 
 
 
да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

3 Да ли Јавно предузеће организује рад и пословање у складу 
са чланом 7. ства 1.  Одлуке 

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

4 
 Да ли Јавно предузеће  обавештава кориснике услуга о 
планираним и очекиваним сметњама и прекидима који 
настану у пружању комуналних услуга 

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

5 
Да ли Јавно предузеће обезбеђује миниум процеса рада у 
случају штрајка у складу са посебном Одлуком о утврђивању 
минимума процеса рада у време штрајка  

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

6 Да ли Јавно предузеће обуставља комуналну услугу 
кориснику у складу са чланом 14. ове Одлуке 

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 



7 Да ли Јавно предузеће доставља захтев за давање сагласности 
на промену цена у складу са чланом 18. став 3.  

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

8 
Да ли Јавно предузеће дозвољава комуналној инспекцији 
преглед комуналних објеката, узимање изјава од одговорних 
лица или не изврши решење комуналне инспекције из члана 
25. ове Одлуке 

да-          -бр. бодова-20 
не-          -бр. бодова-0 

6 
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан 
инспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о инспекцијском 
надзору) 

да-          -бр. бодова-10 
не-          -бр. бодова-0 

 
НАПОМЕНА: 
 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова  
Незнатан 140-170  
Низак 110-139  
Средњи 80-109  
Висок 30-79  

критичан 0-29  
 
    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                               
ИНСПЕКТОР 
______________________                                                                            
___________________ 
 


