
 

ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА 
 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

ПРИКЉУЧЕЊЕ МРЕЖЕ И КУЋНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Ред. 
број Питање Одговор и број бодова 

1. Прикључење новоизграђеног дела градског водовода 

1. Водоводни објекат је урађен по одобреној техничкој 
документацији 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. Извршена је примопредаја водоводног објекта и добијена 
дозвола за употребу 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. Водоводни објекат у зони градилишта је посебно заштићен 
да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

4. Водоводни објекат је функционалном и технички исправном 
стању 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5. Сви водоводни прикључци су везани за водоводну мрежу у 
складу са техничким условима комуналног предузећа 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. Прикључење постојеће водоводне мреже на део градског водовода 

1. Водоводни објекат је изграђен сагласно просторном плану 
развоја града, општине 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. Водоводна мрежа је усклађена са градским водоводом 
 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. Водоводна мрежа која се припаја је урађена по условима и 
захтевима комуналног предузећа 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 



4. Извршена је примопредаја објекта   
да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. Прикључење кућних водоводних инсталација 

1. Објекат, кућне водоводне инсталације, прикључен у складу 
са техничком документацијом 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1а. Монтажни  радови на водоводном прикључку су извршени у 
 прописаном року  

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1б. Извршено је пломбирање водоводног прикључка  
да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. Објекат у којем је евидентиран трајни водоводни прикључак  
има употребну дозволу 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

4. Привремени прикључак 

3. Привремени прикључак дат под прописаним условима 
да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3а Привремени прикључак градилишта се налази ван 
градилишта 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3б Привремени прикључак  је, по истеку рока или по престанку 
потребе, укинут  - конзервиран 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                  Утврђени број бодова: 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 
ризика по броју бодова 

Незнатан   

Низак   

Средњи   



Висок   

критичан   
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