
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               КЛ-ЈР-2 

КОНТРОЛНА ЛИСТА – НЕНАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
         
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/Мат.бр.  
ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша  

 
 
 
Јавна површина која је предмет контроле је:   

□ улица                                                                                                                                              
□ трг                                                                                                                                                 
□ мост                                                                                                                                               
□ парк                                                                                                                                               
□ спомен парк                                                                                                                                 
□ гробље                                                                                                                                          
□ спомен гробље 
□ подземни пешачки пролаз и степениште                                 
□ пешачка површина поред стамбених и других објеката                                                     
□ зграда и други објекат проглашен културним добром                                                                   
□ уређена речна обала                                                                           
□ споменик                                                                                                  
□ друга површина на којој је предвиђена јавна расвета 
 
 

Република Србија 
Град Ниш 
Градска општина 
Црвени крст 
Комунална инспекција 
Ниш, 12. фебруар 89. 
Број: _______________ 
Датум: _____________ 

1. Закон о комуналним 
делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011) 
2. Одлука о јавној расвети                                                                                        
("Службени лист Града Ниша" 
број 23/95, 13/2001) 



р.б.  питање одговор број 
бодова 

1. 
Да ли корисник поштује забрану уклањања 
или рушења објеката и инсталација јавне 
расвете? 

□ да (4 бода)           
□ не (0 бодова)   

2. Да ли корисник поштује забрану оштећивања 
објеката и инсталација јавне расвете? 

□ да (3 бода)           
□ не (0 бодова)   

3. Да ли корисник поштује забрану прљања 
објеката и инсталација јавне расвете? 

□ да (1 бод)           
□ не (0 бодова)   

4. 
Да ли корисник поштује забрану 
прикључивања на објекте и инсталације јавне 
расвете? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова)   

5. 

Да ли корисник поштује забрану постављања 
рекламних паноа или причвршћивања 
објеката и ствари на објекте и инсталације 
јавне расвете? 

□ да (2 бода)           
□ не (0 бодова) 

  

6. 
Да ли корисник поштује забрану лепљења 
плаката на објекте и инсталације јавне 
расвете? 

□ да (1 бод)           
□ не (0 бодова)   

НАПОМЕНА: 
  

УКУПАН БРОЈ 
БОДОВА:   

 
 
 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
Укупан могући број бодова: 13 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:   

 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 12 - 13 10 - 11 8 - 9 6 - 7 0 - 5 
Утврђен ризик              

Ова контролна листа садржи две странице 
 
 
 
 
 
 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ   М.П.   КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 

  ________________________________           _____________________________ 
 


