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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 И 104/2016) и 

ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  29/2014 и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

Вршилац комуналне делатности: 

1 

ЈП ''Услуга'', Босилеград,  поверени су  послови  управљање и 

одржавање јавне канализације   
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Радове на јавну канализациону мрежу  врши једино  ЈП 

''Услуга'' Босилеград 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

ЈП''Услуга'' Босилеград  врши благовремено отклањање 

кварова на јавној канализационој мрежи  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

 ЈП ''Услуга'' врши искључење  из јавну канализацију лица која 

се  самовољно прикључују на јавну канализациону мрежу. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

Врши редовно одржавање и поправка  шахта канализационе 

мреже.  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

Не врши спајање  кучне са уличне канализације без 

испуњености услова  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

Не одобрава  спајање кучне са уличне канализације без 

грађевинске дозволе  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

Не дозвољава спајање фекалне канализације са атмосверске 

канализације 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

9 

 Спољашњи клозети који немају уграђени испирачи не 

прикључују се на јавну канализациону мрежу 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

10 

ЈП ''Услуга'' Босилеград не спаја септичке јаме са јавном 

канализационом мрежом. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

11 У року од 24 часа од момента пријављивања квара на јавну  да-          -бр. бодова       2 



канализацију ЈП ''Услуга'' Босилеград  приступа отклањању 

квара 
не-          -бр. бодова        0 

12 ЈП ''Услуга'' Босилеград по престанку више силе  доводи  јавну 

канализацију у исправно стање  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

13 ЈП ''Услуга'' Босилеград  предузима е  радње за откривање 

лица које је причињавају штету на објектима јавне 

канализације 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 26 – 22  

Низак 22 – 18  

Средњи 18 – 14  

Висок 14 – 8  

критичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                                

 

 

 

                                        

 

Напомена: 

Максималан број бодова:   26.                                                                       Утврђени број бодова: 

                                                                                


