
 
Република Србија 
Град Ниш  
ГО Палилула  
Управа ГО Палилула 
Одсек за финансије, имовинско- 
правне и комуналне послове 
 
Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр.1  

   1. Одлука о одржавању чистоће 
на површинама јавне намене и 
управљању комуналним отпадом  
Града Ниша  (Сл.лист Града 
Ниша“ бр.3/14) 
 

 

   
 

КЛ-ЧИО-2  
 
 
 
Корисник комуналних услуга  

� Физичко лице  
� Правно лице  
� Предузетник  
� Власник стамбеног/пословног објекта  
� Закупац стамбеног/пословног објекта  
� Други   субјект  

 
 

  I        Обавезе  корисника  комуналних услуга  

1. Нови корисник услуга није пријавио   почетак коришћења комуналне 
услуге  предузећу које обавља ком. услуге  

 да-             4 
не-              0 

2. Корисник није набавио одређени број посуда   за сакупљање комуналног 
отпада   и не сакупља отпад у одговрајуће посуде  

да-              2 
не-              0 

3. 
Није обезбедио простор за комунални отпад, односно простор за смештај 
посуда за комунални отпад   

да-              4 
не-              0 

4. 
Не обезбеди простор на коме се налазе посуде за комунални отпад  да 
буде приступачан и омогући одвожење  комуналног отпада  

да-              2 
не-              0 

5. 
Комуналног предузећу  не плаћа прописану, односно уговорену цену за 
извршену услугу  

да-              2 
не-              0 

6. У посуде за комунални отпад одлаже комуналне отпатке, запаљиве, 
штетне и опасне материје  

 да-             4 
не-              0 

7. Обавља радње   које су забрањене ради одржавања и заштите чистоће на 
површинама јавне намене  

 да-             4 
не-              0 

8. Одлаже амбалажу и друге отпадне материје, које настају у обављању 
делатности, у посуде за комунални отпад стамбених објеката  

 да-             4 
 не-              0 

9. Не омогући комуналном предузећу да изврши  задужење и контролу 
стамбено-пословног простора   

 да-             4 
не-              0 

10. Корисник услуга не поступа у складу  са  одлуком  
 да-             4 
не-              0 

 

               Максималан број бодова:        34                             Утврђен број бодова:     _________     

 



 

 

 

                         

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ   ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ /ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ 

Назив / име   и  презиме:  

_________________________________________________________________________________ 

Адреса: __________________________________________________________________________ 

Бр. лк.   _______________________ ПУ _________________  ЈМБГ _________________________  

ПИБ. _________________________________           МБ.  ____________________________________   

телефон: __________________________________ 

 

 

Дана, _____.____. 20____.год. 
 
 
 
      Надзирани  субјект                                             М.П.                            Комунални инспектор                           

______________________                                                                          _____________________           

     ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова утврђени степен ризика 
по броју бодова 

� Незнатан  0 -  2   
� Низак  4  -  6   
� Средњи  8 - 16  
� Висок 18 - 24  
� критичан 24– 34   


