
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛ-СВ-2 
Контролна листа о правима и обавезама  корисника комуналне делатности о општим условима 

искоришћавања и одржавања сеоског водовода 
 

 
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 КОРИСНИКА, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ОПШТИМ 
УСЛОВИМА ИСКОРИШЋАВАЊА И ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА     

                                                         КОРИСНИК ВОДОВОДА 

Редни 
број Питања Одговори и број бодова 

1. Прикључак одобрен од стране Одбора корисника водовода. 
 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

2. 
Има водомер исталиран у зиданој или бетонској шахти 
(шахта је таквих димензија да се несметано може вршити 
очитавање водомера). 

да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

3. Воду из водовода  користи за пиће и подмиривање потреба 
у домаћинству као и за појење стоке. 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

Република Србија 
Град Ниш  
ГО Палилула  
Управа ГО Палилула 
Одсек за финансије, имовинско-
правне и комуналне послове 
Ниш, Ул. Бранка Радичевића бр.1  
Број: 
Датум: 

 

1.Закон о комуналним делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр.88/2011) 
 
2.Одлука о општим условима 
искоришћавања и одржавања сеоског 
водовода 
(„Сл. лист Града Ниша“ бр.22/2002)   

 



4. 
Поднео писмени захтев за повећаном потрошњом воде у 
изизетним случајевима (свадба, смртни случај, градња 
стамбеног објекта и сл.). 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

5. Омогућава  контролу исправности кућних инсталација од 
стране овлашћених лица Одбора 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

6. Омогућава редовно регистровање утрошене воде 
 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

7. 
Редовно плаћа накнаду за утрошену воду  (приликом 
очитавања водомера, а најкасније 8 дана од очитавања 
водомера, на основу испостављеног рачуна) 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

8. 
Учествује у одржавању водовода (у радној снази или у 
замени новчаним износом по одлуци  Одбора у року од три 
дана од пријема обавештења). 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

9. Одржава своје инсталације у исправном стању (о квару 
обавештава Одбор ) 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

10. Пријављује сваки други квар ван своје водоводне 
инсталације 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
Укупан могући број бодова:  50 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 10 11 - 19 20 - 30 31 - 40 41 - 50 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа саджи две странице 

 

      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                           М.П.                              КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

    ________________________                                                                 __________________________ 

                                                                                   Укупан број бодова  

Напомена: 


