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комунално предузеће је кориснику услуге 

привремено ускратило одвођење отпадних вода у 
складу са одредбама одлуке  

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

објекат корисника услуге не омета нормално одвођење 
отпадних вода других корисника услуге

корисник услуге је омогућио правилно регистровање количине 
и састава отпадних вода

корисник услуге је омогућио другом кориснику да преко своје 
инсталације одводи отпадне воде, на основу добијених услова 

и сагласности комуналног предузећа

корисник услуге је омогућио овлашћеним лицима приступ до 
мерних уређаја, односно инсталације и канализационог 

прикључка 

корисник услуге одводи отпадне воде у складу са условима на 
које је дата сагласност, односно уговором о одвођењу 

отпадних вода

корисник услуге је уградио песебан уређај за пречишћавање 
отпадних вода које садрже отпадне материје

комунално предузеће је одмах обавестило 
комуналну инспекцију о привеменом ускраћивању 

одвођења отпадних вода кориснику услуге

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. 13

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 
ВОДА

ОБАВЕЗЕ
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

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)

КОНТРОЛА

1
закључен је уговор о приступању са корисником 

услуге, у складу са одредбама одлуке, а на основу 
пријаве за коришћење услуге 

2

комунално предузеће је приступило отклањању 
сметњи у одвођењу отпадних вода у примереном 

року (24 часа до 3 дана од дана пријема 
обавештења о сметњи) 

4

корисник услуге редовно плаћа накнаду за извршену услугу 
одвођења отпадних вода
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5
24 часа, од достављања доказа да су неправилности 

и недостаци отклоњени, комунално предузеће је 
кориснику услуге наставило одвођење отпадих вода

напомена

4

комунално предузеће је, пре привременог 
ускраћења одвођења отпадних вода, кориснику 

доставило писмену опомену, у којој је одређен рок 
за отклањање уочених неправилности и 

недостатака (не краћи од 3 дана)  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

5

6

комунално предузеће је без одлагања обавестило 
комуналну инспекцију да корисник услуге одводи 

отпадне воде мимо мерних уређаја 

комунално предузеће је кориснику услуге 
доставило писмено упозорење о недостацима и 

неправилностима због којих се може привремено 
ускратитиодвођење отпадних вода
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