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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 7 
ПДВПЂЕОЕ И ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ И АТМПСФЕРСКИХ ВПДА 

КАНАЛИЗАЦИПНИ ПРИКЉУЧАК 

Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

Пбјекат 

 пбјекат на грађевинскпј парцели 

 мпнтажни пбјекат 

 птвпрени тпкпви 

 дренажна мрежа 

 унутрашое инсталације ппвршине јавне намене кпје су дате на кпришћеое и управљаое 
другим субјектима 

 градилиште 

              Тип канализације 

 канализација ппштег типа 

 канализација сепартнпг типа 
 

              Канализаципни прикључак 

 пбјекат/ламела/улаз има ппсебан канализаципни прикључак 

 пбјекат је прикључен прекп канализаципнпг прикључка суседне грађевинске парцеле  

 више пбјеката је прикљученп прекп једнпг канализаципнпг прикључка 

 стални прикључак 

 привремени прикључак (у случају да је пдабран пвај пдгпвпр, изабрати и један пд наредна 
3 пдгпвпра): 

 пбјекат кпји испуоава услпве уређене закпнпм кпјим уређује изградоа пбјекта дп 
дпбијаоа грађевинске дпзвпле 

 пбјекат за кпји је пдпбрен прпбни рад у складу са закпнпм кпјим се уређује 
изградоа пбјекта 

 прикључак за пптребе манифестације кпја се пдржава на ппвршини кпја се граничи 
са улицпм у кпјпј је изграђена канализаципна мрежа 

 

1. Објекат/мпнтажни пбјекат/уређај/инсталација је прикључен 
на канализаципну мрежу у складу са пдредбама пдлуке  

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



1а Инвеститпр/власник/кприсник ппднеп је захтев за 
прикључеое на уличну канализаципну мрежу 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1б Прпјекат анализаципнпг прикључка израђен је према 
услпвима дпбијеним пд стране кпмуналнпг предузећа 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

следећа питаоа нису пбавезна, пдгпвприти на пна питаоа кпја се пднпсе на инспекцијски 
 надзпр кпји се врши 

1в 
канализаципни прикључак кпји прплази крпз прпстпре кпји 
се не мпгу раскппавати, пп капацитету и грађевински је 
урађен кап трајан 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1г 
грађевински радпви на прикључеоу на уличну 
канализаципну мрежу су изведени уз сагласнпст или надзпр 
кпмуналнпг предузећа 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1д 
за канализаципни прикључак градилишта, на градилишту, 
прибављени су ппсебни услпви пдпбрени пд стране 
кпмуналнпг предузећа  

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1ђ 

унутрашое инсталације канализације, су прикључене на 
уличну канализаципну мрежу прекп канализаципнпг 
прикључка суседне грађевинске парцеле уз писану и пверену 
сагласнпст власника/кприсника те грађевинске парцеле 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1е 

кприсник кпји не кпристи впду из градскпг впдпвпда, а 
птпадне впде испушта у градску канализацију, уградип је 
уређај за мереое кпличине испуштених птпадних впда, пп 
налпгу кпмуналнпг предузећа 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1ж 

мерни уређај за мереое кпличине птпадних впда је је 
израђен пп техничкпм решеоу усаглашенпм са кпмуналним 
предузећем, саставни је деп унутрашое инсталације 
канализације и приступачан је за пчитаваое 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1з птвпрени тпкпви су прикључени на уличну канализаципну 
мрежу прекп канализаципнпг прикључка 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1и 

лице кпје се стара п ппвршинама са кпјих се впде из 
птвпрених тпкпва уливају у канализаципну мрежу, стара се п 
регулацији квалитета и кпличине тих впда, према услпвима 
кпје издаје кпмуналнп предузеће 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1ј 
прикључеое дренажних впда на уличну канализаципну 
мрежу, извршенп је прекп канализаципнпг прикључка (на 
канализацију сепаратнпг типа, тамп где је изграђена) 

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   
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