
 

КЛК 10 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА КНИЋ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

 
 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

1. Kорисник услуге се стара о унутрашњим инсталацијама 
канализације и одржава их у исправном стању 

да-2         -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

2. 

Kорисник услуге је омогућио овлашћеним лицима вршиоца 
комуналне делатности приступ комуналним објектима 
канализације, ради провере исправности, отклањања кварова, 
замене и одржавања истих, укључујући и прелазак преко 
парцеле и приступ непокретности у власништву корисника 
услуге 

да-2          -бр. бодова- 

не -0         -бр. бодова- 

3. Kорисник услуге, отпадне воде одводи преко мерних уређаја 
(тамо где су ови уређаји постављени) 

да-2          -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

4. Oбјекат корисника услуге не омета нормално одвођење 
отпадних вода других корисника услуге 

да-2          -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

5. Kорисник услуге је омогућио правилно регистровање 
количине и састава отпадних вода 

 

да-2          -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

6. 
Kорисник услуге је омогућио другом кориснику да преко 
своје инсталације одводи отпадне воде, на основу добијених 
услова и сагласности комуналног предузећа 

да-2          -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

7. 
Kорисник услуге је омогућио овлашћеним лицима приступ 
до мерних уређаја, односно инсталације и канализационог 
прикључка  

да-2          -бр. бодова- 

не -0        --бр. бодова- 

8. 
Kорисник услуге одводи отпадне воде у складу са условима 
на које је дата сагласност, односно уговором о одвођењу 
отпадних вода 

да-2          -бр. бодова 

не-0            -бр. бодова 



9. Kорисник услуге редовно плаћа накнаду за извршену услугу 
одвођења отпадних вода 

да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

4. Kорисник услуге је уградио песебан уређај за пречишћавање 
отпадних вода које садрже отпадне материје 

да-2          -бр. бодова 

не-0          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                    Утврђени број бодова: 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан 20  

Низак 16-19  

Средњи 14-15  

Висок 8-13  

критичан 0-7  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                        ИНСПЕКТОР 

    ______________________                                                                                 ___________________ 

 


