
 

 

 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 
КОМУНАЛНИ РЕД 

УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА 
Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

 
Лица одговорна за уклањање снега, леда и леденица : 

 Управљач пута 
 Организациона јединица за управљање јавним превозом 
 Вршилац комуналне делатности _____________________________ 
 правно лице/предузетник које користи или одржава површину 
 власник/корисник/држаоц непокретности 
 лице коме је одобрено постављање монтажног/привременог објекта 
 инвеститор/извођач радова 
 власници станова и других посебних делова зграде/закупци станова у државној својини 
 власници/корисници посебних делова зграде 

 

1. Контролом утврђено да је снег/лед уклоњен са површина:  

а) коловоз 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

б) пешачка зоне, зона успореног саобраћаја, пешачки прелаз,  
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

в) тротоари око паркова и пешачке стазе у парковима 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

г) јавна паркиралишта 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

д) сливници и сливничке везе 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 



ђ) стазе на градским гробљима и тротоари око њих 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

е) пијаце 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

ж) железничка, аутобуска станице, отворени тржни центар, 
сајам, спортски објекат и сл. 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

з) 

тротоар ширине до 5м испред зграде, припадајуће 
грађевинске парцеле, испред пословне зграде, 
гстамбено-пословне зграде, објекта у изградњи, испред 
и око неизграђеног грађевинског земљишта, интерна 
саобраћајница, прилазна/пешачка стаза 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

и) простор око монтажног/објекта привременог карактера 
да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

ј) пешачка стаза која се граничи са површином на којој се 
изводе радови 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

2. 
Са кровова и других делова објеката који се граниче са 
јавном саобраћајном површином или саобраћајном 
површином у јавном коришћењу уклоњене су леденице 

да-          -бр. бодова- 

не-          -бр. бодова- 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                 Утврђен број бодова:       

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

Критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                                                         ИНСПЕКТОР 



______________________                                                                                               ___________________ 

 


