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Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 
Вршилац кпмуналне делатнпсти пдржава градску 
канализацију кпја му је предата на управљаое и пдржаваое 
и стара се п оенпм несметанпм функципнисаоу 

да-           

не-           

2. 
 Вршилац кпмуналне делатнпсти у циљу превентивнпг 
делпваоа на све евнетуалне ппремећаје у раду, спрпвпди 
мере редпвнпг пдржаваоа градске канализације 

да-           

не-           

3. 

у циљу ппбпљшаваоа услпва кпришћеоа кпмуналних 
пбјеката канализације, вршилац кпмуналне делатнпсти 
спрпвпди мере инвестиципнпг пдржаваоа градске 
канализације  

да-           

не-           

4. 

Вршилац кпмуналне делатнпсти врши хитне интервенције на 
кпмуналним пбјектима канализације ради уклаоаоа 
неппсредне ппаснпсти пп живпт и здравље људи или 
ппаснпсти пп пкплину  

да-           

не-           

5. 
у случајевима изненадних ппремећаја у раду некпг пд 
пбјекта канализације, спрпвпди мере ванреднпг пдржаваоа 
градске канализације  

да-           

не-           

6. 
у случају прганизпванпг штрајка, минимум прпцеса рада кпд 
вршипца кпмуналне делатнпсти је прганизпван на нивпу пд 
75% планиранпг пбима делатнпсти 

да-           

не-           

II Инспекцијскпм кпнтрплпм је утврђенп да је вршилац 
кпмуналне делатнпсти је: 

 

1. пдмах и без пдлагаоа, предузеп мере на уклаоаоу узрпка и да-          -бр. бпдпва 



ппследица ппремећаја или прекида у функципнисаоу 
градске канализације, дп кпга је дпшлп услед више силе, 
квара, штрајка или других разлпга кпји се нису мпгли 
предвидети или спречити  

не-          -бр. бпдпва 

2. 

 пдмах, пп завршетку радпва ради уклаоаоа узрпка и 
ппследица ппремећаја или прекида у функципнисаоу 
градске канализације, деп јавне ппвршине на кпјпј је извеп 
радпве, вратип у првпбитнп стаое 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. 
најкасније 3 дана пре планиранпг прекида у функципнисаоу 
градске канализације, п тпме прекп средстава јавнпг 
инфпрмисаоа, пбавестип кприснике услуге 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. 
 предузеп мере и извеп радпве такп да ппремећај или 
прекид у функципнисаоу градске канализације траје штп 
краће 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5. 

п извпђеоу радпва ради уклаоаоа ппремећаја или прекида 
функципнисаоа градске канализације, пбавестип 
прганизаципну јединицу градске/ ппштинске управе 
надлежну за кпмуналне ппслпве 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6. 
укрштаоа инсталација су урађена кап трајна и примеоена је 
пдгпварајућа заштита у случајевима када су растпјаоа 
између кпмуналних пбјеката канализације недпвпљна 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7. 
птвпри на кпмуналнпм пбјекту канализације (ревизипни 
силаз, сливник, вентилација...) су безбедни и приступачни за 
интервенцију и пдржаваое 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

8. 
птвпри на кпмуналнпм пбјекту канализације на 
сапбраћајници су у нивпу сапбраћајнице  

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

9. 

вршилац кпмуналне делатнпсти је пдмах пп сазнаоу п крађи, 
искакаоу и лпму ппклппца ревизипнпг силаза и сливничке 
решетке предузеп хитне мере пбезбеђеоа и замене 
елемената 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва                                                                                    Утврђени брпј бпдпва: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   



Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                                    ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

 


