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I изабери

1 да

2

3

4

5

6

II

1

2 да

III

1

2

3

4

5

5а

5б

5в
прикључак за потребе манифестације која се 

одржава на површини која се граничи са улицом у 
којој је изграђена канализациона мрежа

објекат који испуњава услове уређене законом 
којим уређује изградња објекта до добијања 

грађевинске дозволе

објекат за који је одобрен пробни рад у складу са 
законом којим се уређује изградња објекта

Објекти прикључени на уличну канализациону 
мрежу

објекат на грађевинској парцели

отворени токови

монтажни објекат

дренажна мрежа

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда ("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15 и 19/17)

више објеката је прикључено преко једног 
канализационог прикључка

привремени прикључак (у случају да је одабран овај 
одговор, изабрати и један од наредна 3 одговора)

Тип канализације

канализација општег типа

стални прикључак

унутрашње инсталације површине јавне намене које 
су дате на коришћење и управљање другим 

субјектима
градилиште

канализација сепартног типа

Канализациони прикључак

објекат/ламела/улаз има посебан канализациони 
прикључак

објекат је прикључен преко канализационог 
прикључка суседне грађевинске парцеле 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Одељење за инспекцијске послове 
и извршења

Комунална инспекција

Контролна листа преузета од Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Београда 
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И 
ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИКЉУЧЕЊЕ
ИНВЕСТИТОР/ВЛАСНИК/КОРИСНИК/ИЗВОЂАЧ
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IV одговори изабери
опредеље-

ни број 
бодова

утврђени 
број бодова

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

1в

канализациони прикључак који пролази 
кроз просторе који се не могу 

раскопавати, по капацитету и грађевински 
је урађен као трајан

грађевински радови на прикључењу на 
уличну канализациону мрежу су изведени 

уз сагласност или надзор комуналног 
предузећа

КОНТРОЛА

1a
инвеститор/власник/корисник поднео је 

захтев за прикључење на уличну 
канализациону мрежу

1б
пројекат анализационог прикључка 

израђен је према условима добијеним од 
стране комуналног предузећа

1

објекат/монтажни 
објекат/уређај/инсталација је прикључен 

на канализациону мрежу у складу са 
одредбама одлуке 

мерни уређај за мерење количине 
отпадних вода је је израђен по техничком 

решењу усаглашеном са комуналним 
     

    
  

1е

корисник који не користи воду из 
градског водовода, а отпадне воде 

испушта у градску канализацију, уградио 
је уређај за мерење количине испуштених 

отпадних вода, по налогу комуналног 
предузећа

1г

следећа питања нису обавезна, одговорити на она питања која се односе на инсепкцијски 
надзор који се обавља

1ђ

1д

за канализациони прикључак градилишта, 
на градилишту, прибављени су посебни 
услови одобрени од стране комуналног 

предузећа 

унутрашње инсталације канализације, су 
прикључене на уличну канализациону 

мрежу преко канализационог прикључка 
суседне грађевинске парцеле уз писану и 
оверену сагласност власника/корисника 

те грађевинске парцеле

1ж
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не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

да 2

не 0

20

степен ризика
распон 
броја 

бодова

обележи 
утврђени 

степен 
ризика по 

броју 
бодова

незнатан 18-20
низак 14-16

средњи 10-12
висок 6-8

критичан 0-4

напомена

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

     
       
    

предузећем, саставни је део унутрашње 
инсталације канализације и приступачан 

је за очитавање

1ј

прикључење дренажних вода на уличну 
канализациону мрежу, извршено је преко 

канализационог прикључка (на 
канализацију сепаратног типа, тамо где је 

изграђена)

1и

лице које се стара о површинама са којих 
се воде из отворених токова уливају у 

канализациону мрежу, стара се о 
регулацији квалитета и количине тих 

вода, према условима које издаје 
комунално предузеће

1з
отворени токови су прикључени на 

уличну канализациону мрежу преко 
канализационог прикључка

1ж


	ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОР ОБЈЕКТА

