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I

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ОДВОЂЕЊА И
ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И
ОТПАДНИХ ВОДА

1

комунално предузеће одржава градску
канализацију која му је предата на
управљање и одржавање и стара се о њеном
несметаном функционисању

2

3

4

5

6

7

одговори

да
не

комунално предузеће, у циљу превентивног
деловања на све евнетуалне поремећаје у
раду, спроводи мере редовног одржавања
градске канализације

да
не

у циљу побољшавања услова коришћења
комуналних објеката канализације,
комунално предузеће спроводи мере
инвестиционог одржавања градске
канализације
комунално предузеће врши хитне
интервенције на комуналним објектима
канализације ради уклањања непосредне
опасности по живот и здравље људи или
опасности по околину

да
не
да
не

у случајевима изненадних поремећаја у раду
неког од објекта канализације, комунално
предузеће спроводи мере ванредног
одржавања градске канализације

да
не

комунално предузеће је организовало свој
рад и пословање на начин којим се
обезбеђује трајно и безбедно одвођење и
пречишћавање атмосферских и отпадних
вода, непрекидно, под једнаким условима за
све кориснике услуге

да

не

у случају организованог штрајка, минимум
процеса рада у комуналном предузећу је

да

1

изабери

7

организован на нивоу од 75% планираног
обима делатности

не

II

КОНТРОЛА

одговори

изабери

да

2

1

комунално предузеће је предузело мере на
одржавању свих комуналних објеката
канализације ради обезбеђења њихове
сталне исправности и безбедног
функционисања

не

0

да
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не

0

да

2

не

0
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2

не

0
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2

не
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да

2

не
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да

1

не
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комунално предузеће је одмах и без
одлагања, предузело мере на уклањању
узрока и последица поремећаја или прекида
у функционисању градске канализације, до
кога је дошло услед више силе, квара,
штрајка или других разлога који се нису
могли предвидети или спречити
комунално предузеће је одмах, по завршетку
радова ради уклањања узрока и последица
поремећаја или прекида у функционисању
градске канализације, део јавнеповршине на
којој је извело радове, вратило у првобитно
стање
комунално предузеће је најкасније 3 дана
пре планираног прекида у функционисању
градске канализације, о томе преко
средстава јавног информисања, обавестило
кориснике услуге
због прекида у функционисању градске
канализације, дужег од 12 часова,
комунално предузеће је је одмах и без
одлагања, предузело мере на уклањању
узрока и последица, односно прекида у
функционисању градске канализације

6

комунално предузеће је предузело мере и
извело радове тако да поремећај или прекид
у функционисању градске канализације траје
што краће

7

комунално предузеће је о извођењу радова
ради уклањања поремећаја или прекида
функционисања градске канализације,
обавестило организациону јединицу градске
или општинске управе надлежну за
комуналне послове
напомена

2

опредељеутврђени
ни број
број бодова
бодова

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

13

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

степен ризика

распон
броја
бодова

незнатан
низак
средњи
висок

12-13
9-11
6-8
3-5

критичан

0-2

обележи
утврђени
степен
ризика по
броју
бодова

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
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