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КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

на основу ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА  

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

ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ  НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

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

 

КОНТРОЛНИ ЛИСТ  БР. 2. 

ВОДОВОД 

СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА 

ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ 

( Члан 11-31. Одлуке) 

 

 

1 

Унутрашња инсталација водовода  грађена je по пројекату и 

одобрењу за изградњу 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Кучна водоводна инсталација има употребну дозволу 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

О унутрачњој водоводној инсталацији  стара се власник, 

односно , скупштина станара или лице коме је поверено 

одржавање 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

ЈП ''Услуга''  укинула је привремени прикључај јер је истекло 

време трајања грађевинске дозволе , односно предвиђено 

време изградње објекта 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

 Објекат  се снадбева водом из јавног водовода јер има 

посебни  водоводни прикључак  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

Власник објекта није се самостално  прикључио на водоводни 

прикључак 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

ЈП ''Услуга ''  искључила јр водоводног прикључка уведен 

самовољним прикључивањем 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

Пречник водоводног прикључка  одговара техничкој 

документацији 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

9 Услове, техничке податке за водоводни прикључак, 

склониште за водомер,  инвеститору  су  издати од ЈП ''Услуга'' 

на његов захтев 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

10 ЈП ''Услуга'' на захтев инвеститора  у року од 30 дана од дана 

пријема захтева поставила водоводни прикључак и уградила 
 да-          -бр. бодова       2 



водомер 
не-          -бр. бодова        0 

11 Инвеститор  изградио је склониште за водомер о свом трошку 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

12 ЈП''Услуга''  ослободила је инвеститора о плачању трошкова 

прикључка 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

13 Власник, односно корисник објекта  одржава склониште за 

водомер и  стара се о њему  
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

14 Снадбевање водом је обустављено до уређењу склоништа за 

водомер 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

15 ЈП''Услуга''  стара се о регулисање притиска воде у водоводној 

мрежи 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

16 ЈП ''Услуга '' није је одбила издавање одобрења за спајање 

кучне са јавне водоводне мреже јер су испуњени услови из 

члана 25 Одлуке 

 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

17 Међусобна права и обавезе између корисника и даваоца 

услуге регулисани су  уговором 
 да-          -бр. бодова       2 

не-          -бр. бодова        0 

18 Водомер  испуњава прописане  техничке услове у погледу 

исправности мерења протока воде 
 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 36 – 30  

Низак 30 – 26  

Средњи 26 – 20  

Висок 20 – 14  

критичан 14 - 0  

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________                              

Напомена: 

Максималан број бодова:     36.                                                                     Утврђени број бодова: 

                                                                                


