
 

 
Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 9 
ПДВПЂЕОЕ И ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ И АТМПСФЕРСКИХ ВПДА 

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА 

Ред. 
брпј 

Питаое 
Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. Kприсник услуге се стара п унутрашоим инсталацијама 
канализације и пдржава их у исправнпм стаоу 

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

2. 

Kприсник услуге је пмпгућип пвлашћеним лицима вршипца 
кпмуналне делатнпсти приступ кпмуналним пбјектима 
канализације, ради прпвере исправнпсти, птклаоаоа 
кварпва, замене и пдржаваоа истих, укључујући и прелазак 
прекп парцеле и приступ неппкретнпсти у власништву 
кприсника услуге 

да-          -бр. бпдпва- 

не -         -бр. бпдпва- 

3. Kприсник услуге, птпадне впде пдвпди прекп мерних уређаја 
(тамп где су пви уређаји ппстављени) 

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

4. Oбјекат кприсника услуге не пмета нпрмалнп пдвпђеое 
птпадних впда других кприсника услуге 

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

5. Kприсник услуге је пмпгућип правилнп регистрпваое 
кпличине и састава птпадних впда 

 

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

6. 
Kприсник услуге је пмпгућип другпм кприснику да прекп 
свпје инсталације пдвпди птпадне впде, на пснпву дпбијених 
услпва и сагласнпсти кпмуналнпг предузећа 

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

7. 
Kприсник услуге је пмпгућип пвлашћеним лицима приступ дп 
мерних уређаја, пднпснп инсталације и канализаципнпг 
прикључка  

да-          -бр. бпдпва- 

не -        --бр. бпдпва- 

8. 
Kприсник услуге пдвпди птпадне впде у складу са услпвима 
на кпје је дата сагласнпст, пднпснп угпвпрпм п пдвпђеоу 
птпадних впда 

да-          -бр. бпдпва 

не-            -бр. бпдпва 



9. Kприсник услуге редпвнп плаћа накнаду за извршену услугу 
пдвпђеоа птпадних впда 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. Kприсник услуге је уградип песебан уређај за пречишћаваое 
птпадних впда кпје садрже птпадне материје 

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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