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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. 5. 

ВОДОВОД 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАТВАРАЊЕ ВОДЕ 

( Члан 47-48. Одлуке) 

 

ЈП ''Услуга'' није извршила искљуење корисника са јавне водоводне мреже 

1 

Унутрашња водоводна инсталација је није у таквом стању да 

угрожава хигијенску исправност воде у јавном водоводу 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

2 

Водоводни прикључак није  самовољно постављен 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

3 

Није прикучена  и друга зграда преко унутрашње водоводне 

мреже без сагласности ЈП ''Услуга'' 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

4 

Није забрањено коришђење унутрашње водоводне мреже 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

5 

Септичка јама се не излива и не угрожава водовод, 

саобрачајнице или друге објекте 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

6 

По налогу комуналне инспекције  да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

7 

Издат привремени прикључак а објекат је саграђен у време 

важности грађевинске дозволе 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

8 

Корисник  није  отказао потрошње воде 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

9 Јер би настао већи квар или сметња на водоводу 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 

10 Ако склониште за водомер није загађено, затрпано, није 

неприступачно и корисник није опоменут 
 да-          -бр. бодова         2 

не-          -бр. бодова        0 



11 Плаћен је утрошак воде редовно или у року од 3 месеца 
 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 22 -18  

Низак 18 -14  

Средњи 14 -10  

Висок 10 -6  

критичан 6 - 0  

 

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                          ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                        ______________________       

Напомена: 

Максималан број бодова:    22.                                                                      Утврђени број бодова: 

                                                                                


