
 
 

 
 

КЛ-ВК-1 
Контролна листа о правима и обавезама вршиоца комуналне делатности о водоводу и 

канализацији 
 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно лице/ физичко лице/ предузетник 
Подаци о контролисаном објекту 
Назив/име и презиме субјекта:  
Адреса (улица и број)  
Град/градска општина  
ПИБ/Мат.бр.  
ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша  
 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ВОДОВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈИ 

                  
 Технички систем за испоруку воде  

� изворишта воде са објектима и опремом 
� транспортни цевоводи   
� постројења за пречишчавање воде 
� уређај за потискивање воде (црпне станице) 
� резервоари 
� водоводна мрежа 
� прикључци до мерног уређаја корисника 

 
 Технички систем за одвођење воде 

� затворени канали 
� отворени канали атмосферских вода   
� ревизиона окна 
� таложници 
� црпне станице 
� постројења за пречишћавање отпадних вода 
� сливници и прикључци сливника 
� прикључци  

 
 

1.Закон о комуналним 
делатностима (''Сл.гласник РС'' 
бр.88/2011) 
 
2.Одлука о водоводу и 
канализацији 
(„Сл. лист Града Ниша“ 
бр.89/2005)   

Република Србија 
Град Ниш 
Градска општина 
Медијана 
Комунална инспекција 
Ниш, Париске Комуне бб 
Број: _______________ 
Датум: _____________ 



Ред. 
број Питањa Одговор и број бодова 

1. Примењује техничке услове прописане Правилником 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

2. Одржава постројења и уређаје јавног водовода и канализације 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

3. Одржава и контролише исправност водомера 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

4. Врши прикључења кућних инсталација у складу са 
Правилником 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

5. Ватрогасним јединицама односно друштвима доставља план 
хидраната на водоводној мрежи  

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

6. Обезбеђује испоруку воде 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

7. Стално контролише састав испуштених вода (предузима мере) 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

8. Отклања трагове изливених отпадних вода са јавних 
површина (услед хаварија) 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

9. Усклађује своје планове са планским документима Града 
Ниша  

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

10. 

Обавештава кориснике услуга и управу надлежну за 
комуналну делатност о прекиду пружања услуга (најкасније 
24 сата пре наступања прекида, обезбеђује снабдевање водом 
за пиће из цистерни ако је прекид дужи од 12 сати)) 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

11. 
Даје сагласност за извођење радова ако се исти изводе у 
непосредној близини комуналних објеката (цевоводи, друга 
постројења и уређаји) 

 да-          -бр. бодова-0 

 не-          -бр. бодова-5 

12. Решава о приговору корисника услуга у року од осам дана 
 да-          -бр. бодова-0 

 не-          -бр. бодова-5 

13. Утврђује нормативе потрошње воде у складу са категоријама 
корисника воде, бројем чланова домаћинства итд. 

 да-          -бр. бодова-0 

 не-          -бр. бодова-5 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 

                                                                                 Укупан број бодова  

Напомена: 



Укупан могући број бодова:  70 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 14 15 - 28 29 - 42 43 - 56 57 - 70 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа садржи три странице 
 

 

      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                           М.П.                              КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

    ________________________                                                                 __________________________ 

 


