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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

(''Сл. Гласник РС'', број  88/2011 и 104/2016) и 

ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ  НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

(''Сл. Гласник Града Врања'', број  29/2014, 8/2015 и 16/2017)   

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 1. 

ВОДОВОД 

( Члан 1-10. Одлуке) 

 

Вршилац комуналне делатности: 

1 

ЈП ''Услуга'', Босилеград,  поверени су  послови  снадбевање 

водом за пиће и одржавање уређаја за водоснадбевање 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

ЈП ''Услуга'' Босилеград корисницима   врши непрекидно и 

довољно снадбевање  хигијенски исправну  воду  за пиће  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

ЈП ''Услуга'' Босилеград  врши преко овлачћених организација  

контрола квалитета воде сходно важећим прописима 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

У случају изненадног квара  обавестила је кориснике о 

прекиду испоручивања воде 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

Прекид у снадбевању воде траје дуже од 48 часа и ЈП   

предузело је  мере за испоручење најнужније количине воде 

потрошачима на други нашин 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

Приликом прекида у снадбевању најнужније количине воде 

вршилац комуналне делатности  придржавао се је према 

успостављеном распореду, односно приоритету  

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

Ради снадбевање потрошача нормалном количином воде ЈП 

''Услуга'',   придржава се својих обавеза прописане Члана 8. 

Одлуке  

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

ГЈ ''Услуга''  води катастар водовода и подземних објеката 

којих користи и одржава 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

9 ЈП ''Услуга'' после реконструкције и поправке на водоводној 

мрежи   извршила је дезинфекцију и испирање мреже 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

10 ЈП ''Услуга'' после реконструкције и поправке на водоводној 

мрежи   извршил је  врачање земљишта у пређашње стање 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 



 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 20-18  

Низак 18-16  

Средњи 16-14  

Висок 14-12  

критичан 12-0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                                

 

 

Напомена: 

Максималан број бодова:     20.                                                                    Утврђени број бодова: 

                                                                                


