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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ

Република Србија
Општинска управа Прибој
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комунално-стамбене и имовинско-правне
послове
Комунална инспекција

ОСВЕТЉЕЊА
-јединица локалне самоуправеЗакон о комуналним делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр.88/11)

1. Да ли се у јединици локалне самоуправе (ЈЛС) обавља
комунална делатност јавног осветљења?
2. Који проценат територије ЈЛС је обухваћен
обављањем комуналне делатности јавног осветљења?

Да-2

Не-0

Преко 50% - 2
Мање од 50% - 0

ВРШИОЦИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
3. Навести вршиоца комуналне делатности
4. Да ли јединица локалне самоуправе врши надзор над
радом вршиоца комуналне делатности?

Да-2

5. Да ли је вршилац комуналне делатности:
a) јавно предузеће

Да

Не

Да
Да
Да

Не
Не
Не

b) привредно друштво
c) предузетник
d) други привредни субјект
6. Да ли је поверавање обављања комуналне делатности
снабдевања водом за пиће извршено на основу:
a) Одлуке о начину обављања ове комуналне
делатности
b) Уговора о поверавању

Не-0

Да-2

Не-0

Да-2

Не-0

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
7. Да ли је Скупштина ЈЛС одлукама прописала начин
обављања комуналне делатности јавног осветљења,
права и обавезе вршилаца комуналне делатности,
Да-2
корисника услуга...?

Не-0

8. Навести назив Одлука којима је прописан начин обављања комуналне делатности
јавног осветљења и Сл.лист (гласник) у којима су објављене?

ПРОМЕНА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
9. Да ли је ЈЛС својим актом прописала услове за наплату
накнаде која се односи на делатност одржавања јавног
осветљења?
10. Уколико је одговор на претходно питање потврдан, да
ли наплату врши предузеће за дистрибуцију електричне
енергије?
11. Уколико је одговор на претходно питање потврдан, да
ли је ЈЛС закључила уговор са тим предузећем?

Да

Не

Да-2

Не-0

Да-2

Не-0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Могући број
бодова

Број

16

Надзором УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА: _________

Степен ризика
Незнатан

14-16

Низак

12-14

Средњи

10-12

Висок

8-10

Критичан
ПРИСУТНО ЛИЦЕ
____________________

Распон бодова

6 и мање
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

М.П.

__________________________

