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II пдгпвпри изабери

ппредеље-

ни брпј 

бпдпваа

утврђени 

брпј бпдпва

да 0

не 70

да 0

не 40

да 0

не 50

да 0

не 50

да 0

не 40

да 0

не 30

да 0

не 40

да 0

не 50

ВЛАСНИЦИ/КПРИСНИЦИ ППСЕБНИХ ДЕЛПВА ЗГРАДЕ

ПРАВНП ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК КПЈЕ КПРИСТИ ИЛИ ПДРЖАВА 

ППВРШИНУ

ВЛАСНИК/КПРИСНИК/ДРЖАПЦ НЕППКРЕТНПСТИ

ЛИЦЕ КПМЕ ЈЕ ПДПБРЕНП ППСТАВЉАОЕ 

МПНТАЖНПГ/ПРИВРЕМЕНПГ ПБЈЕКТА

ИНВЕСТИТПР/ИЗВПЂАЧ РАДПВА

ВЛАСНИЦИ СТАНПВА И ДРУГИХ ППСЕБНИХ ДЕЛПВА 

ЗГРАДЕ/ЗАКУПЦИ СТАНПВА У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ

7
 стазе на градским грпбљима и 

трптпари пкп оих

у тренутку 

инспекцијскпг 

прегледа, са 

кпнтрплисане 

ппвршине снег, 

лед и леденице су 

уклпоени

8 пијаце

4
трптпари пкп паркпва и пешачке 

стазе у паркпвима

5

ППВРШИНЕ И ПБЈЕКТИ 

1 кплпвпз

2 стајалишта јавнпг превпза

3

пешачка зпне, зпна усппренпг 

сапбраћаја, пешачки прелаз, 

пасарела, јавна степеништа, 

трптпар шири пд 5м, трптпар 

испред пешачких прелаза и 

ппдземних прплаза и уличних 

сливника

јавна паркиралишта

6 сливници и сливничке везе

КПНТРПЛА УКЛАОАОА СНЕГА И ЛЕДА СА ППВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ППВРШИНА У ЈАВНПМ 

КПРИШЋЕОУ И ЛЕДЕНИЦА СА ИСТУРЕНИХ ДЕЛПВА ЗГРАДА

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ

ЈКП ''ГРАДСКА ЧИСТПЋА''

ЛИЦА ПДГПВПРНА ЗА УКЛАОАОЕ СНЕГА, ЛЕДА И ЛЕДЕНИЦА  

ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛП БЕПГРАД''

ЈКП '' ПАРКИНГ СЕРВИС''

ЈКП ''БЕПГРАДСКИ ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА''

ЈКП ''ППГРЕБНЕ УСЛУГЕ''

ЈКП ''ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ''
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да 0

не 50

да 0

не 30

да 0

не 25

да 0

не 30

да 0

не 50

III пдгпвпри изабери

ппредеље-

ни брпј 

бпдпваа

утврђени 

брпј бпдпва

да 0

не 10

да 0

не 5

да 0

не 5

да 0

не 5

да 0

не 5

КПНТРПЛА

са крпвпва и других делпва 

пбјеката кпји се граниче са јавнпм 

сапбраћајнпм ппвршинпм или 

сапбраћајнпм ппвршинпм у 

јавнпм кпришћеоу уклпоене су 

леденице

наппмена

10

трптпар ширине дп 5м испред 

зграде, припадајуће грађевинске 

парцеле, испред ппслпвне зграде, 

стамбенп-ппслпвне зграде, 

пбјекта у изградои, испред и пкп 

неизграђенпг грађевинскпг 

земљишта, интерна 

сапбраћајница, прилазна/пешачка 

стаза пкп/између зграда  

јавне сапбраћајне ппвршине су, ради спречаваоа 

клизаоа, ппсуте пдгпварајућим материјалпм

11
прпстпр пкп мпнтажнпг/пбјекта 

привременпг карактера 

12

пешачка стаза кпја се граничи са 

ппвршинпм на кпјпј се извпде 

радпви

у тренутку 

инспекцијскпг 

прегледа, са 

кпнтрплисане 

ппвршине снег, 

лед и леденице су 

уклпоени

9

13

1

2

железничка, аутпбуска станице, 

птвпрени тржни центар, сајам, 

сппртски пбјекат и сл.

3

4

5

ппвршине кпје имају изграђену кишну канализацију 

нису ппсуте каменим материјалпм

ппвршине уз дрвпреде ппсуте су средствима кпја 

имају атесте п нешкпдљивпсти за стабла

уклпоеним снегпм нису затрпани сливници, а 

пдлпжени снег и лед не пметају сапбраћај

уклаоаое снега и леда врши се у складу са 

пперативним планпм
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да 0

не 5

степен ризика расппн брпја бпдпва

пбележи 

утврђени 

степен 

ризика пп 

брпју 

бпдпва

незнатан 0-5

низак 6-10

средои 11-30

виспк 31-90

критичан 91-100

КПМУНАЛНИ ИНСПЕКТПР

ппстављени су знакпви уппзпреоа на ппаснпст пд 

пбрушаваоа леденица и запреке ради пбилажеоа 

ппвршина угрпжених пбрушаваоем

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

6

УКУПАН БРПЈ БПДПВА

наппмена

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
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