
Контролна листа: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ / ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица / 
предузетника

ПИБ

Матични број

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

телефон

факс

е-mail

ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Име и презиме

Функција

ЈМБГ

телефон

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Име и презиме 

Функција

телефон

е-mail

ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Име и презиме

ЈМБГ

Број личне карте 

ПОДАЦИ О АДРЕСИ

Место

Улица и број

Град / Општина

Телефон

е-mail

ОПШТИНА ПАРАЋИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ПАРАЋИН
Служба за инспекцијске послове



1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ БУНАРА И ЧЕСМИ НАПОМЕНА

сијалица?
 Да  Не

 Да  Не

2.Да ли је обезбеђен је карантин за ухваћене псе и мачке 
луталице, као и псе и мачке које власници не желе да држе као 
своје кућне љубимце

 Да  Не

3.Да ли је обезбеђена јамна гробница за нешкодљиво одлагање 
уништених животиња?

 Да  Не

4. ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.Да ли се о 
одржавању 
површина јавне 
намене старају? 

а)правна лица
б)физичка лица
в) власници или корисници непокретности 
испред које се налази површина јавне намене
г) правно или физичко лице коме је поверено 
одржавање комуналног објекта и уређаја.

 Да  Не

2.Да ли се површине јавне намене редовно одржавају.?  Да  Не

3.Површина јавне намене је прљава и оштећена.  Да  Не

4. Да ли су на површини јавне намене остављене ствари, 
возила, роба или материјал?

 Да  Не

5. Да ли су на површини јавне намене бачени отпаци, амбалажа 
и слично?

 Да  Не

6.Да ли је на површини јавне намене, испред цвећаре 
постављено резано цвеће на удаљености већој од 0,5 м?

 Да  Не

 Да  Не

1.Да ли је јавна расвета у фунцији?  Да  Не

2.Да ли се замена светлећих тела и сијалица врши редовно?  Да  Не

3.Када су задњи пут вршени радови на замени светлећих тела и 

3.Када су задњи пут вршени радови на одржавању?.  Да  Не

2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

3. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГЈЕНЕ

1.Да  ли  делатност  зоохигјене  на  територији  општине  Параћин 
врши  ЈКП  „ПАРАЋИН“,  и  то:  хватање,  збрињавање, 
ветеринарску  негу  и  смештај  напуштених  и  изгубљених 
животиња  (паса  и  мачака)  у  прихватилишта  за  животиње, 
лишавање  живота  за  неизлечиво  болесне  и  повређене 
напуштене  и  изгубљене  животиње,  контролу  и  смањење 
популације напуштених паса и мачака и нешкодљиво уклањање 
лешева  животиња  са  површина  јавне  намене  до  објеката  за 
сакупљање,  прераду  или  уништавање  отпада  животињског 
порекла'?

7.Да ли се на површини јавне намене врши поправка 
возила? 

 Да  Не

1.Да ли ЈП „Водовод-Параћин“ врши одржавање јавних чесми?  Да  Не

2.Да ли се текуће и инвестиционо одржавање јавних чесми врши 
редовно ?



8.Да ли је на површини јавне намене остављено нерегистровано 
или хаварисано возило, камп-приколица, чамац, машина за 
сечење дрва, печењара и слично?

 Да  Не

9.Да ли је комунални објекат оштећен и прљав?  Да  Не

10.Да ли је комунални објекат неовлашћено постављен, уклоњен 
и премештен?

 Да  Не

11.Да ли је онемогућено функционисање комуналног објекта и 
уређаја?

 Да  Не

исписани натписи и графити ван места која су предвиђена за те 
намене?

 Да  Не

13.Да ли су постављене полице и покретне решетке за излагање 
робе на стамбеним, стамбено-пословним и пословним 

 Да  Не

 Да  Не

пословним објектима изложена роба  да ли се  тиме омета 
коришћење јавне површине у предвиђене сврхе?

 Да  Не

продаје роба свих врста?
 Да  Не

5. КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
1. Да ли се површина  јавне намене користи према својој 
намени?

 Да  Не

2.Да ли се 
површина 
јавне намене 
користи за:

а) продају књига, срећки и лутрије, постављање 
фрижидера за сладоледе, продају робе испред 
продавница и обављање угоститељске 
делатности;
б) депоновање грађевинског материјала (цигле, 
шљунка, песка)  приликом градње објекта, као и 
постављање грађевинске скеле и ограде ради 
обезбеђења градилишта;
в)  постављање вага, покретних рекламних паноа, 
тенди, прибора за чишћење обуће и жардињера
г)постављање киоска и телефонских говорница,
д) истовар робе испред продавница или 
пословних просторија;
ђ) излагање предмета, приређивање изложби и 
других јавних приредби;
е)задовољавање потреба домаћинства (истовар 
дрва, угља и сл.;
ж)истовар грађевинског материјала на тротоар;
з) постављање грађевинске скеле;
и) постављање ограде за обезбеђење 
градилишта;

 Да  Не

 Да  Не

4.Да ли је роба широке 
потрошње истоварена на 
тротоар уклоњена?

а)одмах
б)у року од четири сата
в)по истеку рока од четири сата

 Да  Не

објектима?

3.Да ли је за коришћење површине јавне намене прибављено 
одобрење Одељења за урбанизам и имовинско правне 
послове? 

12.Да ли су излепљене плакате и налепнице, истакнуте објаве и 

објектима, као и други предмети на зидове тих објеката?

14.Да ли су отворене заштитне решетке на пословним 

15. Да ли је на отвореним заштитним решеткама на 

16.Да ли је на површини јавне намене изложена и да ли се 



5.Да ли је роба за задовољавање потреба домаћинства (истовар 
дрва и угља) уклоњена у року од 24 часа од момента истовара?

 Да  Не

6. Да ли је у року од 24 часа од момента истовара робе, тротоар 
очишћен и опран?

 Да  Не

7. Да ли је површина јавне намене доведена у првобитно стање?  Да  Не

8. Да ли се парцеле и објекти користе у складу са наменом која 
је дефинисана одговарајућим планским документом, односно, 
према месним приликама и обичајима?

 Да  Не

9.Да ли корисници, односно власници парцела и објеката, своје 
непокретности користе и одржавају на начин на који се не 
нарушава изглед и квалитет животне средине (уредно косе траву 
у дворишту, не бацају смеће, не депонују отпад у двориштима и у 
објектима и сл.)?

 Да  Не

10.Да ли корисници и власници неизграђеног земљишта своје 
парцеле одржавају и користе на начин на који се не нарушава 
изглед и квалитет животне средине (уредно косе траву у 
дворишту, не бацају смеће, не депонују отпад у двориштима)?

 Да  Не

11. Да ли на други начин угрожавају чистоћу и ометају 
коришћење површина јавне намене?

 Да  Не

12.Да ли је возило остављено на површини јавне намене без 
 Да  Не

6.РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
 1.Да ли се раскопавање површине јавне намене врши ради 
изградње, реконструкције или поправке комуналних објеката?

 Да  Не

 2.Да ли је за раскопавање површина јавне намене прибављено  Да  Не

 3.Да ли инвеститор, односно извођач радова, који изводи радове 
на изградњи, реконструкцији и поправци комуналних, 
електропривредних и ПТТ објеката, радове изводи у складу са 
издатим одобрењем за изградњу? 

 Да  Не

без, прибављеног одобрења ради отклањања последица 
насталих дејством више силе или отклањања квара чијим 
хитним неотклањањем може бити угрожено јавно добро, 
здравље или имовина људи?

 Да  Не

 5.Да ли је извођач радова о хитној интервенцији одмах  Да  Не

6. Да ли је инвеститор у року од три дана од дана настанка више 
силе, односно сазнања за квар, поднео писмени захтев за 
издавање одобрења за раскопавање са назнаком оправданости 
започетог раскопавања и рока до кога ће завршити радове? 

 Да  Не

7.Да ли је инвеститор, односно извођач радова одмах, по 
завршетку радова на раскопавању површина јавне намене исте 
довео у исправно стање и отклонио евентуална оштећења на 
стамбеним, комуналним или другим објектима?

 Да  Не

8.Да ли је инвеститор, односно извођач радова у року од 24 
часа, обавестио Одељење, које врши надзор над враћањем 
површина јавне намене да је иста враћена у исправно стање?

 Да  Не

одобрења Одељења за урбанизам и имовинско правне послове  
  

одобрење Одељења за урбанизам и имовинско правне послове?

 4.Да ли је отпочето са раскопавањем површина јавне намене 

обавестио орган надлежан за издавање одобрења?



7.ОДРЖАВАЊЕ ШАХТОВА И СЛИВНИКА
 Да  Не

2. Да ли се отвори (окна, шахтови и сливници) на тротоарима и 
површинама јавне намене редовно чисте и одржавају? 

 Да  Не

3.Да ли су отвори затворени сигурносним затварачима 
поклопцима?

 Да  Не

4.Да ли су  за време  употребе отвори ограђени препрекама и 
обележени видљивим знацима?

 Да  Не

5.Да ли су по завршеној  употреби отвори затварају?  Да  Не

6.Да ли је поклопац на шахту оштећен или је нестао?  Да  Не

7.Да ли је отвор на шахту обележен?  Да  Не

8..Да ли је поклопац на шахту који је оштећен или је нестао 
одмах, а најкасније у року од 24 часа, од утврћеног оштећења 
или нестанка, замењен о трошку власника, односно корисника 
шахта?

 Да  Не

8.ПЛАКАТИРАЊЕ
1.Да ли се плакатирање врши на информативним и рекламним 
паноима у која спадају (билборди, огласни стубови и рекламне  Да  Не

2.Да ли се лепљење смртовница у граду врши на паноима који 
су за ту сврху постављени?

 Да  Не

3.Да ли се лепљење плаката којима се правна лица, 
предузетници и физичка лица рекламирају и препоручују врши 
на информативним и рекламним паноима?

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

9. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛОГА
1.Да ли је излог технички и естетски обликован и одговарајуће 
осветљен у складу са изгледом зграде и околине? 

 Да  Не

2.Да ли је излог квалитетно осветљен за све време када је 
укључена јавна расвета?

 Да  Не

3.Да ли се стакла и оквири на излозима редовно чисте и 
одржавају. (напукло или поломљено стакло се обавезно 
замењује, прегореле сијалице замењују, поправља фарба оквира 
ако је оштећена)?

 Да  Не

 Да  Не

5. Да ли је полица за излагање робе постављена тако да не 
омета редовно чишћење и одржавање стакла излога?

 Да  Не

7.Да ли су заштитне решетке на излозима у исправном и чистом 
стању?

 Да  Не

1. Да ли су сви отвори (окна, шахтови и сливници) на тротоарима 
и површинама јавне намене у функцији? 

4.Да ли се постављање информативних и рекламних паноа  и 
плаката нмењених за лепљење смртовница као и плакатирање 
на истим врши у складу са Програмом за постављање 
привремених објеката на територији општине Параћин?

5.Да ли су на паноима постављене информације везане за 
општину Параћин од интереса за грађане, као и планови града?

4. Да ли је роба изложена у излогу уредна и чиста, без видљивих
 трагова прашине и прљавштине?

6.Да ли је изложена роба која вређа или угрожава морал грађана?  Да  Не

витрине?



8. Да ли су натпис, лого фирме и сви други знаци на стаклу 
излога оштећени, упрљани, неуредни, одлепљени и сл?

 Да  Не

9.Да ли се власник, односно корисник пословног простора у 
чијем се пословном простору не обавља делатност стара о 
уредном и чистом стању излога?

 Да  Не

10.Да ли је у пословном простору који се не користи целокупна 
површину излога покривена једнобојним папиром?

 Да  Не

излога, односно пословног 
простора?

а)на улазним вратима
б) на  прозорима
в) на оквирима излога и сл 

 Да  Не

13. Да ли је роба постављена тако да додирује стакло излога?  Да  Не

14.Да ли су рекламне плакате, огласи и друга обавештења 
грађана излепљена на стакло излога?

 Да  Не

15.Да ли је у излогу изложена роба, полице, сталци за излагање, 
лутке  и др. који су оштећени, поломљени или избледели од 
сунца?

 Да  Не

16. Да ли је излог празан?  Да  Не

10.ОСВЕТЉАВАЊА ЗГРАДА И ПОСТАВЉАЊА СВЕТЛЕЋИХ НАТПИСА И 
КЛИМА УРЕЂАЈА  
1.Да ли је зграда одређена за осветљење?  Да  Не

2.Ко је поставио светлеће 
натписе?

а) предузеће
б) установа
в) правно лице
г) власник, односно корисник који 
има пословне просторије у граду.

 Да  Не

3.Ко је на бочним зидовима 
зграда исписао рекламе? 

а) предузећа
б) установе
в) правног лица
г) физичког лица

 Да  Не

4.Да ли је за исписивање реклама на бочним зидовима зграда, 
прибављено одобрење за исписивање реклама?  Да  Не

5.Да ли се радови на постављању и замени инсталација и 
урећаја за спољашње осветљавање појединих зграда, као и на 
постављању и замени светлећих натписа, изводе на основу 
одобрења? 

 Да  Не

 Да  Не

6. Да ли је клима уређај са сплит системом постављен на 
фасадама тако да не оштећује објекат, не угрожава 
безбедност грађана, из ког се кондезат не излива на јавну 
површину, постављен на висини већој од 2,20 метара?

11. Да ли се у излогу држи амбалажа и складишти роба?  Да  Не

12. Где је изложена роба изван 



Присутна лица: Комунални инспектори:

Име и презиме: Радно место Име и презиме:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

1. НЕЗНАТАН
2. НИЗАК
3. СРЕДЊИ
4. ВИСОК
5. КРИТИЧАН


