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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКУ О ДРЖАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ВОДА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ИМАЊА У БОСИЛЕГРАДУ И СЕЛИМА 

РАЈЧИЛОВЦИ И РАДИЧЕВЦИ 

(''Сл. Гласник Пчињског  Округа'', бр.4/2009 и ''Службени гласник 

Града Врања'', бр. 14/2015)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

СЕОСКЕ ВАДЕ 

 

 

1 

Савет месне заједнице (СМЗ) организовао је чишћење ваде за 

наводњавање пољопривредног земљишта до 15 априла 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

2 

СМЗ  поставио је вадара на вади који води рачуна о 

правичном коришћењу вода 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

3 

Одврачала су прописано изграђена од бетона, камена или 

дрвета 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

4 

На једној пољопривредној парцели постоји само једно 

одврачало 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

5 

Вичак воде се не пушта по јавним површинама , не 

категорисаним путевима , пролазима и долинама. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

6 

За одвођењу вишка воде корисник је изградио споредну ваду  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

7 

Објекат допире до корита ваде или је парцела ограђена , 

власник је извршио чишћење ваде до 1 априла 

 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

8 

Свињац, клозет, живинарник или други објекат из којег се 

може загађивати вода за наводњавање, изграђен је на већој 

удаљености од 3 м.од ваде. 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

9 

Вада за наводњавање се не користи за испуштање отпадних 

вода сем атмосверских у случају елементарних непогода. 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

10 

Вода за наводњавање користи се према утврђеним б 

ликовима  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова       0 

11 
Власник пумпе изнад сеоске ваде врши наводњавање према  

утврђеним редоследом границе блокова  
 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 22 – 18  

Низак 18 – 14  

Средњи 14 – 10  

Висок 10 – 6  

Kритичан 6 - 0  
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Напомена: 

Максималан број бодова:     22.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                


