
  
Република Србија 

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа  

Комунална инспекција 

 

 

 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

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

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 7 

ПОЉСКИ КЛОЗЕТИ И СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ 

(Члан 32-35 Одлуке) 

 

 

1 Пољски клозет и септичка јама нису изграђени на подрућју 

града где је изграђена канализациона мрежа 
да-          -бр. бодова          2 

не-          -бр. бодова        0 

2 ЈКП је издало потврду да се објекат не може повезати на 

градску канализациону мрежу 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 Власници пољског клозета или септићке јаме очистио је 

септичку јаму и пољски клозет након 6 месеци од изградњу 

канализационе мреже 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

4 Пљски клозет и септичка јама испуњавају грађевинске и 

санитарно хигијенске услове прописане Одлуком 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 Власници или корисници пољског клозета или септичке 

јаме старају је о чишћењу и пражњењу 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 Пољски клозет или септичка јама чисте се кад буду 

напуњене 2/3 њихове запремине 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 Фекалије из спољашњих клозета и септичких јама не износе 

се у дворишту стамбених и пословних просторија ради 

котишћења као гнојива 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 Отпадна вода са спољашње чесме не испушта се на јавној 

попвршини  већ је укљушена у канализациону мрешу или 

септичку јаму. 

 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

 

Нпомена: 

Максималан број бодова:       16.                                                                  Утврђени број бодова: 

                                                                                



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 16 – 14  

Низак 14 – 12  

Средњи 12 – 10  

Висок 10 – 8  

критичан 8 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                             __________________ 

 


