
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
Одељење за инспекцијске послове и 
послове извршења 
Одсек за комуналну инспекцију

Преузето са сајта Града Београда - Комисија за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Београда
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА ЗАШТИТА ГРАДСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
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комунално предузеће је предузело потребне мере за 

заштиту комуналних објеката канализације, приликом 

њихове изградње и постављања, коришћења, одржавања 

и замене, укључујући и право преласка преко туђе 

непокретности, у складу са законом

8

комунално предузеће је одмах по сазнању о крађи, 

искакању и лому поклопца ревизионог силаза и сливничке 

решетке предузело хитне мере обезбеђења и замене 

елемената

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

КОНТРОЛА

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда 

("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15)

1

растојање комуналних објеката канализације од сваког 

другог објекта је толико да се, приликом откопавања 

објекта канализације, неће угрозити други објекат или 

обрнуто

комунално предузеће је одмах по сазнању о прекиду 

функционисања градске канализације, без одлагања 

успоставило несметано функционисање градске 

канализације
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2

комунално предузеће је сагласно важећим прописима, 

одредило санитарно растојање  комуналног објекта 

канализације од других објеката

3

укрштања инсталација су урађена као трајна и примењена 

је одговарајућа заштита у случајевима када су растојања 

између комуналних објеката канализације недовољна

4

отвори на комуналном објекту канализације (ревизиони 

силаз, сливник, вентилација...) су безбедни и приступачни 

за интервенцију и одржавање

5
отвори на комуналном објекту канализације на 

саобраћајници су у нивоу саобраћајнице 
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НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

2




