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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. 2. 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

 

Корисник  комуналне делатности: 

1 

 Није се самовољно  прикључио на јавну канализацију 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Уградио ручне или аутоматске затвараче по процени и налогу 

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

не-          -бр. бодова        0 

3 

У пољски клозет има уграђен испирач 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

Који је добио каналску везу  преко суседног имања по 

завршетку радова  довело је суседно имање у првобитном 

положају 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

Након изградње трајне канализационе мреже у року од 6 

месеци  прикључио се је на  њој 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

На делу канализације  до споја са јавном канализацијом  

изградио је ревизиону шахту са одговарајућим поклопцем 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

Који је поседовао септичку јаму или пољски клозет, у року од 

6 месеци од дана иградње уличне канализације  очистиоло је, 

дезинфиковало и порушило септичку јаму, односно клозета 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

Није извршио  прикључење септичке јаме на јавну 

канализацију 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

9 

Није извршио  спајање фекалне и атмосверске канализације 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

10 

Није извршио  прикљушење сливника, олука и других одвода 

у фекалну канализацију 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

11 Извршио је неовлашћено отварање  поклопце на ревизионим 
 да-          -бр. бодова       2 



шахтама и сливника на јавној канализацији 
не-          -бр. бодова        0 

12 Отклонио је квара на кучној канализацији  у року од  3 дана 

од дана настанка квара 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

13 Није избацио  у јавну канализацију предмете или разне 

супстанце које могу зачепити и оштетити јавну канализацију 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

14 Приликом извођење радова на изградњи, реконструкцији и 

одржавање објекта , извођач радова  чувао је, односно 

заштитио објекта јавне канализације 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

15 Извођач радова  благовремено је  пријавио ЈП''Услуга'' 

намераване радове ради добијања сагласности и услове за 

извођење истих 

 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 30 – 24  

Низак 24 – 18  

Средњи 18 – 12  

Висок 12 – 6  

критичан 6 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                                

 

 

 

                                        

 

Напомена: 

Максималан број бодова:   30.                                                                      Утврђени број бодова: 

                                                                                


