
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 
 

                    

                                        

                       Број: 355-_______/20___-04 

                       Место: _________________________ 

                       Дана: __________________________ 

                       Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.23 
 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

-ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА- 

Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода 

 („Сл.гл.општине Велико Градиште бр.7/2018“) 
 

Надзирани субјект: 

                                            

Назив субјекта: ___________________________________________________________________________ 

Матични број:________________  ПИБ:___________________Седиште:____________________________  

Одговорно лице: ________________________________________  ЈМБГ: ___________________________ 

Адреса пребивалишта: ____________________________________________________________________ 

Лице које је присутно прегледу: ___________________________________ кон.тел.__________________ 

Локација предмета контроле: ______________________________________________________________ 

Р.б. Питање Да Не Бодови 

1. 
Обезбеђено је трајно и несметано пружање комуналних услуга у 

складу са законом  
- 10 - 0    

 

 

2. 

Обезбеђен је прописан или уговорен обим и квалитет комуналне 

услуге који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност 

корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у 

складу са позитивним прописима 

- 10 - 0 

 

 

3. 

Предузимају се мере одржавања, развоја и заштите комуналних 

објеката, постројења и опреме које служе за обављање комуналне 

делатности 

- 5 - 0 

 

 

4. 

Обезбеђен је прописани ред првенства у вршењу послова,у случају 

када услед више силе, хаварије и сл. дође до смањења постојећих 

техничких капацитета система јавне канализације односно до 

престанка могућности његовог коришћења 

-5 - 0 

 

 

5. Обезбеђено остваривање права и обавеза корисника - 5 - 0 
 

 

6. 
Обезбеђује се развој и унапређење квалитета и врсте комуналних 

услуга као и ефикасност рада 
- 3 - 0 

 

 

7. 

Благовремено се обавештавају корисници средствима јавног 

информисања или на други погодан начин о планираним  или 

очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати 

у пружању комуналних услуга, а  најкасније 24 сати пре очекиваног 

прекида у пружању тих услуга 

- 5 - 0 

 

 

8. 

У случају више силе, квара на објектима јавне канализације или дру-

гих разлога који се нису могли предвидети односно спречити, дође 

до поремећаја или прекида нормалмалног функционисања јавне ка-

нализације одмах и без одлагања се предузимају мере на отклањању 

узрока и последица поремећаја, односно прекида 

- 10 - 0 

 

 

 



9. 

Јавна површина након завршетка радова при отклањању узрока 

поремећаја односно прекида нормалног функционисања јавне 

канализације се одмах враћа у првобитно стање 

- 10 - 0 

 

 

10. 

Прикључак на канализациону мрежу врши се на основу Одобрења за 

прикључење, у складу са условима, које издаје ЈКП “Дунав Велико 

Градиште” 

- 10 - 0 

 

 

11. 

Прикључење објеката се изводи на основу издатих техничких услова 

у  поступку издавања локацијских услова поднетих Одељењу за урба-

низам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске 

управе Велико Градиште 

- 5 - 0 

 

12. 

Јавна канализација се редовно одржава (чишћења, одгушења, испи-

рања) у циљу превентивног деловања на све евентуалне поремећаје 

у раду 

- 10 - 0 

 

13 
Постоји инвестиционо одржавање у циљу побољшања услова кори-

шћења објеката јавне канализације  
- 5 - 0  

 

14 
Врши се ванредно одржавање у случајевима изненадних поремећаја 

у раду неког од објеката јавне канализације 
- 5 - 0  

 

15 
Изводе се хитне интервенције на објектима јавне канализације који-

ма се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи  
- 5 - 0  

 

16 
На захтев корисника се чисте септичке јаме у року од 3 радна дана, а 

изузетно у року од 5 радних дана од дана пријема захтева корисника 
- 5 - 0 

 

17 
Сакупљени садржај се испушта у јавну канализацију на утврђеним 

метима која су дефинисина Правилником о техничким условима 
- 5 - 0  

 

18 

Постоји и води се дневник који садржи све елементе дефинисане 

чланом 37. став 1 Одлуке о пречишћавању у одвођењу атмосферских 

и отпадних вода   

- 10 - 0  

 

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН МОГУЋ БРОЈ БОДОВА 123 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 120-123 110-119 100-109 90-99 0-89 

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 


