Ознака: КЛ-2 Атмосф. и отпадне воде-обавезе обавезе правног лица, одг. лица у правном лицу и
предузетника

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

КОНТРОЛНА ЛИСТА АТМОСФЕРСКЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ -обавезе правног лица, одговорног лиц
правном лицу и предузетника
ПРАВНИ ОСНОВ-О Д Л У К А
О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ
И ОТПАДНИХ ВОДА
„Сл.лист општине Ковин“, бр. 22/2012 и 11/2014-др.Одлука

Надзирани субјекат:______________________________________________________________________
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________
Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:______________________________
Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице кој
присутно прегледу:_________________________
конт.тел.___________________________ Лока
предмета контроле: _______________________________________________________________
Одговор и број бодо
Ред. број
Питање
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ:
- правно лице
- одговорно лице у правном лицу
- предузетник

1

Правно лице, одговорно лице у правном лицу или
дапредузетник поступа на следећи начин:
не(уколико је одговор ДА, заокружи број испред)
1. не одржава пропусте испред објеката односно
грађевинских парцела ;
2.не покрива канале за одвођење атмосферске воде из
дворишта до спољне ивице тротоара или споја
унутрашњу атмосферску канализацију са канализацијом
отпадних вода (члан 5. став 2. и 3. Одлуке);
3.врши прикључење унутрашње канализације на јавну
канализацију (члан 18. став 1);
4. испушта фекалије и друге отпадне воде на улице и
друге јавне површине(члан 22. став 4.);
5. у прописаном року не пријави квар на канализационом
прикључку (члан 25. став 1.);
6 .не омогућује овлашћеним радницима Комуналног
предузећа, комуналној инспекцији и инспекцији заштите
животне средине приступ у објекат, односно земљиште
ради провере унутрашње канализације, ревизионог окна и
узимање узорка отпадних вода ради анализе (члан 26.);

-бр. бодова-бр. бодова-
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7.не предузима мере заштите јавне канализације, односно
обавља радове који би могли да ометају пружање
комуналне услуге. (члан 34. став 2.);
8. не поступа по налогу комуналног инспектора, односно
инспектора заштите животне средине (члан 41. став 2. и
3.)
Надзирани субјект омогућује инспектору несметан даинспекцијски надзор (чла 20. став 7. Закона о неинспекцијском надзору)

-бр. бодова-бр. бодова-30

НАПОМЕНА: сваки заокружени одговор носи 25 поена.
ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
критичан

0
0-49
50-99
100-119
120-200

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
ИНСПЕКТОР
___________________

М.П.
______________________

обележи утврђени сте
ризика по броју бодо

