
                                                                                                                        

 
 

        Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД   КИКИНДА 

ГРАДСКА УПРАВА 

Секретаријат за инспекцијске послове 
Број:  III-06- 355- ………./2017 

Дана:  

         К И К И Н Д А 
 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел: 0230/410-156 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 17 
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА 

ВРШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

Врста инспекцијског надзора 
 □ Редовни 
 □ Ванредни 
 □ Контролни 
 □ Допунски   

Инспекцијски надзор према облику: 
□Теренски 
□Канцеларијски  

 

Налог за инспекцијски надзор:  
□ Да  
□ Не 

Вршилац комуналне делатности је 

 јавно предузеће  

 привредно друштво  

 предузетник  

 други привредни субјект  

Правно лице/физичко лице,предузетник  

Назив/име и презиме субјекта:  

Адреса (улица и број):  

Место:      

Град/Општина:    

Поштански број:  

Телефон/Факс:  

Е-mail :   

ПИБ:  

Матични број:  

Интернет адреса:  

Локација пословног простора у ком је вршен 
инспекцијски надзор 

 

Адреса (улица и број):  

Место:  

Град/Општина:  

Телефон/Факс:  

Поштански број:  
 



 

1 Да ли пружалац услуге контролише континуирано квалитет 
отпадних вода? 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

2 Да ли пружалац услуге одржава градску канализацију, 
постројења за пречишћавање отпадних вода и прикључке? 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

3  Да ли пружалац услуге трајно чува документацију о стварно 
заведеном стању јавне канализације? 

да-        2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

4  Да ли пружалац услуге врши пражњење септичких јама 
специјалним цистернама? 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

5 Да ли пружалац услуге одржава канализациони прикључак 
до првог ревизионог окна? 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

6 Да ли пружалац услуге благовремено обавештава кориснике 

о сметњама и прекидима у вршењу комуналне услуге, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању услуга? 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

7 Да ли пружалац услуге врши хитне поправке уређаја и 

заштиту комуналаних објеката и уређаја од даљих кварова и 

хаварија. 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

8 Да ли пружалац услуге без одлагања предузео мере ради 
отклањања узрока поремећаја, односно прекида у пружању 
комуналне услуге, до кога је дошло услед више силе или 
других разлога који се нису могли предвидети? 
 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

9 Да ли је пружалац услуге свој рад и пословање организовао 
тако да трајно и несметано пружа комуналне услуге 
корисницима, у прописаном обиму, врсти и квалитету? 
 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

10 у циљу побољшавања услова коришћења комуналних 
објеката канализације, комунално предузеће спроводи 
мере инвестиционог одржавања градске канализације 
 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

11 комунално предузеће је продужило рок важења услова 
или сагласности на пројекат канализационог прикључка, 
на захтев инвеститора, у случају када улична 
канализациона мрежа није у функцији или није завршенa 
 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

12 након одјаве коришћења, комунално предузеће је укинуло  
привремени прикључак 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 



13 комунално предузеће је одмах по сазнању о крађи,  
искакању и лому поклопца ревизионог силаза и сливничке  
решетке предузело хитне мере обезбеђења и замене  
елемената 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

14 после изручивања фекалија, возила се перу и дезинфикују да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

15 Да ли се одводи атмосферсака вода са кровова, дворишта, 

стаза и других површина корисника као и површина јавне 

намене у фекалну канализациону мрежу?    

да-       0   -бр. бодова 

не-       2   -бр. бодова 

16 Надзирани субјект је омогућио комуналном инспектору 
несметано обављање надзора, ставио на увид потребну 
документацију и друге доказе и изјаснио се о чињеницама 
које су од значаја за вршење надзора 

да-       2   -бр. бодова 

не-       0   -бр. бодова 

   

 

 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 29 - 32  

Низак 25 - 28  

Средњи 21 - 24  

Висок 17 - 20  

критичан 16 и мање  

 

 

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
      32                                                                          


