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КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ   КОМУНАЛНЕ   
ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА 

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

на основу  ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
(„Сл.гласник РС“ бр. 88/2011) и 

ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ 
ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  („Сл. лист града 

Панчева“, бр. 26/11-пречишћен текст, 13/13 и 6/14)

Редни 
број ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ Број 

повреда

1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011)

1.1. Чл. 14. Став 1. ЗКД
1. Да ли вршилац комуналне делатности организује свој рад и пословање на начин 
којим обезбеђује трајно и несметано пружање комуналних услуга, као и прописан 
или уговорен обим и квалитет комуналних услуга и да ли предузима мере 
одржавања, развоја и заштите комуналних објеката и унапређења организације и 
ефикасности рада? 

□да □не

1.2. Чл. 18. Став 3. ЗКД
1. Да ли корисник комуналне услуге користи комуналну услугу на начин којим не 
омета друге кориснике, не угрожава животну средину, објекте и опрему који су у 
функцији обављања одређене комуналне делатности?

□да □не

2. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ 
ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

ОДЛУКОМ О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ОТПАДНИХ И 
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  („Сл. лист града Панчева“, бр. 26/11-пречишћен 

текст, 13/13 и 6/14)

2.1. Чл. 10. став 1. Одлуке
1. Да ли комунално предузеће јавну канализацију и фекалну депонију одржава у 
стању функционалне оспособљености?

□да □не

2.2. Чл. 14. Одлуке
1. Да ли се комунално предузеће придржава одредаба којима није извршило спајање 
изграђене јавне канализације са постојећом јавном канализацијом без издате 
дозволе за употребу?

□да □не

2.3. Чл. 20. Одлуке
1. Да ли се комунално предузеће придржава одредаба којима није извршило спајање 
унутрашњих инсталација канализације са јавном канализацијом без одговарајуће 
пројектне документације?

□да □не

2.4. Чл. 26. Одлуке
1.  Да ли се комунално предузеће придржава одредаба према којима изручује 
фекалије и отпадне воде на фекалну депонију и да ли уређује и одржава исту?

□да □не

2.5. Чл. 10. став 2. и чл. 27.  Одлуке
1. Да ли корисник одржава унутрашње инсталације канализације у исправном 
стању?

□да □не

2.6. Чл. 10. став 3. и чл. 25. Одлуке
1. Да ли се корисник стара о чишћењу и одржавању септичке јаме? □да □не
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2.7. Чл. 12., чл. 14. и чл. 16. Одлуке
1. Да ли се корисник придржава одредаба те самовољно не спаја изграђену јавну 
канализацију са постојећом јавном канализацијом без пројектне документације и 
грађевинске дозволе?

□да □не

2.8. Чл. 20. Одлуке
1.  Да ли се корисник придржава одредаба те самовољно не спаја унутрашње 
инсталације канализације са јавном канализацијом?

□да □не

2.9. Чл. 23. Одлуке
1. Да ли се корисник придржава одредаба те не користи постојеће бунаре и друге 
непрописно изведене објекте за септичку јаму?

□да □не

2.10. Чл. 25. Одлуке
1. Да ли се корисник придржава одредаба те не испушта фекалије и отпадне воде из 
септичке јаме у своје или суседно двориште, на улице или друге јавне површине?

□да □не

2.11. Чл. 29. Одлуке
1. Да ли се корисник придржава одредаба те омогућава радницима комуналног 
предузећа приступ у зграду или објекат, односно на земљиште које припада згради 
или објекту ради контроле исправности унутрашњих инсталација канализације и 
ревизионог окна?

□да □не

2.12. Чл. 32. Одлуке
1.  Да ли се корисник придржава одредаба те не дозвољава или извршава 
прикључење другог објекта на јавну канализацију?

□да □не

2.13. Чл. 34. и чл. 35. Одлуке
1.  Да ли се корисник придржава одредаба те не испушта или убацује у јавну 
канализацију и унутрашњу инсталацију канализације материје које нису дозвољене, 
односно отпадне воде које не испуњавају санитарно-техничке услове?

□да □не

2.14. Чл. 27. Одлуке
1. Да ли корисник одржава унутрашње инсталације канализације у исправном 
стању?

□да □не

2.15. Чл. 44. Одлуке
1. Да ли корисник дозвољава радницима комуналног предузећа да изврше преглед 
унутрашњих инсталација канализације?

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.
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