
 

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 

КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ 

1.Коришћење воде –обавезе корисника 

1. 
поднета писана пријава  комуналном предузећу за 
коришћење воде 

да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1.1. 
поднета  писана пријава комуналном предузећу за 
коришћење воде са  подацима о површини пословних 
просторија- за пословни простор 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1.2. подента писана пријаву комуналном предузећу о променама 
од значаја за утврђивање количине воде и то у року 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

2. користи воду наменски 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

3. користи воду у складу са издатим условима 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

4. 
о затварању вентила испред водомера обавештено 
комунално предузеће у прописаном року 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5. плаћа накнаду за испоручену воду 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5.1. накнаду плаћа на основу очитавања водомера 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5.2. накнаду воде плаћа на основу процене 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5.3. редовно плаћа накнаду за испоручену воду 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 



5.4. 
затражен препис рачуна од комуналног предузећа јер је од 
претходног прошло више од 60 дана, а није добијен нови 
рачун 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

5.5. поднет приговор на обрачун за испоручену воду, у писаној 
форми, у року од 8 дана, од пријема рачуна 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

6. као корисник непокретности омогућио приступ комуналном 
преузећу ради искључења воде 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

 
2.  Одјава коришћења воде 

1. одјављено коришћење воде писаним путем  

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1.1. одјављено коришћење воде трајно 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

1.2. одјављено коришћење воде привремено 

 да-          -бр. бодова 

не-          -бр. бодова 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Незнатан   

Низак   

Средњи   

Висок   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                                    ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
                                                                                


