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ЗАБРАНЕ 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. 

Надзирани субјект је вршипцу кпм. делатнпсти пмпгућип 
предузимаое пптребних мера заштите кпмуналних пбјеката 
канализације, приликпм оихпве изградое, ппстављаоа, 
кпришћеоа, пдржаваоа и замене, укључујући и правп 
преласка прекп туђе неппкретнпсти 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. 

Надзирани субјект је ппштпвап мере забране приликпм 
садое дрвећа или другпг растиоа на земљишту изнад или у 
неппсреднпј близини кпмуналних пбјеката канализације 
кпје, да не би дплп дп  угрпжаваоа сигурнпсти тих пбјеката 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. 

Надзирани субјект је ппштпвап мере забране приликпм 
пстављаоа  ствари, паркираоа впзила, или  вршеоу других 
радои на кпмуналним пбјектима канализације кпјима се 
пштећују ти пбјекти 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. 

Надзирани субјекат је ппштпвап мере забране испуштаоа у 
градску канализацију птпадних и ппасних впда и материја 
кпје угрпжавају градску канализацију  
 
Укпликп је пдгпвпр ''не'',  пзначити шта је, супрптнп забрани, 
надзирани субјекат испустип у градску канализацију: 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4а 

 птпадне впде и материје кпјима је угрпжен 
предвиђени хидраулички режим тпка пдвпђеоа 
птпадних впда, впдпнепрппуснпст канализаципне 
мреже, рад пумпи градске канализације, прптицаое 
или пречишћаваое птпадних впда или кпје мпгу 
пштетити канализаципну мрежу 

 да-           

не-           

4б 

 птпадне впде кпје садрже ппасне и штетне материје, 
а кпје нису претхпднп пбрађене у ппсебним 
уређајима за пречишћаваое птпадних впда дп нивпа 
квалитета прпписанпг пдлукпм из члана 14.  пдлуке 

 да-       

не-           

4в 

 круте и вискпзне материје, кпје саме или у кпнтакту 
са другим материјама мпгу прпузрпкпвати сметое 
кпмуналним пбјектима канализације, кап штп су: 
пепеп, слама, птпаци и стругптине метала, пластике, 
дрвета, стакла, птпад пд текстила, птпад живптиоскпг 

 да-           

не-           



ппрекла (перје, длака, живптиоска утрпба и др.), 
птпадна уља и мазива и птпадна јестива уља, 
хемикалије и бпје, кап и муљ из талпжника 
канализаципних система, пднпснп муљ кпји настаје 
при пречишћаваоу атмпсферских и птпадних впда, 
цементни и кречни муљ, пстаци бетпна и азбестнпг 
птпада, материје кпје настају чишћеоем и 
пдржаваоем асфалтних база и др.  

4г 

 агресивне материје (киселине и базе) и пстале штетне 
течнпсти кпје неппвпљнп утичу на материјал пд кпг су 
израђени кпмунални пбјекти канализације, а нису 
претхпднп пречишћене дп прпписанпг нивпа 
квалитета  

 да-           

не-           

4д  гаспви (сумппрвпдпник, сумппр дипксид, цијаниди, 
хлпр и сл.) 

 да-           

не-           

4ђ 
 патпгене бактерије или вируси 

 да-           

не-           

4е 
 садржај септичких јама и сливничких талпжника 

 да-           

не-           

4ж 

 невезани зрнасти материјал са зелених јавних 
ппвршина (паркпви и др.), зрнасти и прашинасти 
грађевинскпг материјал и грађевински птпад, кап и 
нечистпћа са сапбраћајница и других сапбраћајних 
ппвршина у тпку оихпвпг чишћеоа и праоа 

 да-           

не-           

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   
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