
 

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА 

1. Заштита објеката градског водовода 

1. 
Изнад - поред објекта градког водовода изграђен објекат - 
инсталација - уређај 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. 
Растојање објеката градског водовода од  других објекта-
уређаја- инсталације је  довољна 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2а  Изграђени су заштитини тунели  

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2б  Укрштања су изграђена као трајна 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. 
Одређено  санитарно растојање између објеката градског 
водовода и других објеката 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

4. 
Изградња нових комуналних инсталација - других објеката 
/санација и - реконструкција/  угрожава постојеће - будуће 
објекта градског водовода 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

4а 
Обезбеђене посебне мере заштите градског водовода под 
условима комуналног предузећа 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5. 
Градски водовод који пролази кроз градилиште је посебно 
заштићен од оштећења - неисправног руковања 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5а 
Градски водовод који пролази кроз градилиште је посебно 
заштићен од од неисправног коришћења 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

6. 
 Градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. 
је заштићен од оштећења 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 



6а 
Градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је 
заштићен од затрпавања 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

6б 
Градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је 
заштићен од неправилног коришћења 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

6в 
Градски водовод који пролази кроз локације фабрике и др. је 
у сваком тренутку приступачан 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

7. 
Обезбеђена прописна демонтажа споја пре извођења радова 
за израду темеља објекта 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

7а 
О неправилно демонтираном прикључку одмах обавештено 
комунално предузеће 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

8. 
О онемогућеном правилном функционисању градског 
водовода одмах обавештено комунално предузеће 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

9. 
Извршено пребацивање постојећег водоводног прикључка 
на нове цеви градске водоводне мреже у року 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. Водомерно склониште 

1. Водомерно склониште је приступачно 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. На водомерном склоништу остављене ствари 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. Изнад водомерног склоништа паркиран аутомобил 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
                                                                                



Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                                    ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


