
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за инспекцијске послове 

Комунална инспекција 

 

                    

                                        

                       Број: 355-_______/20___-04 

                       Место: _________________________ 

                       Дана: __________________________ 

                       Време: ___________________ часова 

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.24 

 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

-ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА- 

Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода 

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

 

Надзирани субјект: 

                                                           предузетник              правно лице              _____________________ 

                                            

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. 
Канализациони прикључак изведен по одобрењу и условима које је 

издало ЈКП „Дунав Велико Градиште“ 
- 5 - 0    

 

 

2. 
Власник или власници објекта су се прикачили на изграђену канализа-

циону мрежу у року од 6 месеци од дана испуњености услова  
- 5 - 0 

 

 

3. 

У јавну канализацију испушта отпадне и друге воде и материје којима 

се угрожава предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпадних 

и других вода  

-0 -5 

 

 

4. 
У јавну канализацију испушта отпадне и друге воде које садрже опасне 

и штетне материје изнад граничне вредности 
- 0 - 5 

 

 

5. 

Испушта круте и вискозне материје које саме или у контакту са другим 

материјама могу проузроковати сметње на објектима јавне канализа-

ције 

- 0 - 5 

 

 

6. 

У јавну каналилизацију испушта агресивне материје (киселине и базе) 

и остале штетне материје које неповољно утичу на материјал објеката 

јавне канализације 

- 0 - 5 
 

 

7. 
У јавну канализацију испушта отпадне и друге воде које садрже нера-

зградиве и тешко разградиве материје 
- 0 - 5 

 

8. 

У јавну канализацију испушта отпадне и друге воде које садрже опасне 

материје које штетно утичу на раднике који врше одржавање објеката 

јавне канализације 

- 0 - 5 

 

9. 

У јавну канализацију се испуштају сакупљене отпадне воде и остаци из 

процеса пречишћавања отпадних вода из локалних и интерних систе-

ма канализације изнад граничних вредности емисије прописане 

важећим прописима 

- 0 - 5 

 

 



10. 

У јавну канализацију се испуштају сакупљене отпадне воде и остаци из 

процеса пречишћавања отпадних вода из локалних и интерних систе-

ма канализације чији квалитет одговара важећим прописима али ван 

локација које су дефинисане од овлашћеног предузећа 

- 0 - 5 

 

11. 
Излива се садржај септичких јама на јавну површину и у систем јавне 

канализације 
- 0 - 5 

 

12. Корисник помера и уклања сливничку решетку и/или шахт поклопац - 0 - 5 
 

 

13. 

Корисници који обављањем привредне или друге делатности користе 

опасне материје, материје које ометају одвођење отпадних вода или 

процесе биолошког пречишћавања као и корисници који своје техно-

лошке отпадне воде испуштају у јавну канализацију одговарајућим 

поступком врше пречишћавање до задовољавајућег квалитета.    

- 0 - 5 

 

14. 

Корисник је Правилником о техничким условима дужан да за своје 

потребе изгради посебне уређаје за пречишћавање штетних материја 

из отпадних вода (уколико је одговор да прелази се на питање 14.1) 

- 0 - 5 

 

 14.1 Корисник има уграђен уређај за пречишћавање - 5 - 0 
 

 

15 
Корисник је овлашћеном предузећу обезбедио приступ свим прикљу-

чцима на јавну канализацију, ради оперативног мониторинга 
- 0 - 5 

 

16 
Корисник се прикључио на јавну канализацију супротно одредбама 

ове одлуке. 
- 5 - 0 

 

17 
Корисник користи комуналну услугу на начин којим се не ометају дру-

ги корисници и/или не угрожава животна средина 
- 5 - 0 

 

18 

Корисник користи комуналну услугу на начин којим се не угрожавају 

објекти и опрема који су у функцији обављања одређене комуналне 

делатности 

- 5 - 0 

 

19 
Власник објекта одржава септичку јаму у исправном стању и стара се о 

њеном редовном и ефикасном функционисању 
- 5 - 0 

 

НАПОМЕНА: 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

УКУПАН МОГУЋ БРОЈ БОДОВА 95 

УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 91-95 85-90 76-84 65-75 0-64 

 

 

 

Надзирани субјекат                     М.П.       Комунални инспектор 

  ___________________________          ____________________________ 


