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ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

 АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИКЉУЧЕЊЕ 

ЗА ИНВЕСТИТОРА НОВОИЗГРАЂЕНЕ МРЕЖЕ
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Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда 

("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15)

КОНТРОЛА

1

изградња дела градске канализације извршена је на начин 

и под условима утврђеним прописима којима се уређује 

изградња објекта, а према условима и сагласности које 

одређује и даје комунално предузеће коме ће се предати 

на управљање и одржавање новоизграђени део градске 

канализације

за постојећу канализациону мрежу која је спојена са 

градском канализацијом добијено је решење о употребној 

дозволи

постојећа канализациона мрежа која је спојена са 

градском канализацијом, изграђена је сагласно 

просторном плану локалне самоуправе
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2

новоизграђени део градске канализације који је спојен са 

постојећом градском канализацијом, урађен је по 

одобреној техничкој документацији

3
извршена је примопредаја комуналног објекта 

канализације и добијено је решење о употребној дозволи  

8

инвеститор новоизграђене канализационе мреже је преко 

средстава јавног информисања обавестио грађане о 

датуму издавања решења о употребној дозволи за 

новоизграђену уличну канализациону мрежу

постојећа канализациона мрежа која је спојена са 

градском канализацијом, усаглашена је са градском 

канализацијом са којом је спојена 

извршена је примопредаја постојеће канализације и 

добијено је решење о употребној дозволи  
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инвеститор је приликом изградње нове и напуштања старе 

канализационе мреже, о свом трошку  извршио 

пребацивање постојећих канализацоних прикључака на 

нову канализациону мрежу у року од 6 месеци од дана 

издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену 

канализациону мрежу 

напомена

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за комуналну инспекцију                                                     
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НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
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