
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛ-ВК-2 
Контролна листа о правима и обавезама корисника 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 КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ВОДОВОДУ И 
КАНАЛИЗАЦИЈИ 

Редни 
број Питања Одговор и број бодова 

1. Одржава кућне инсталације водовода и канализације 
да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

2. 
Затражи прикључење на систем јавне канализације у року 
од шест месеци од дана испуњења техничких и других 
услова  

да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

3. Септичку јаму ставио ван употребе у року од 60 дана од 
дана прикључења кућне инсталације на јавну канализацију 

да-          -бр. бодова-0 

не-         -бр. бодова-5 

4. Придржава се техничких услова из Правилника 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

5. Јавном предузећу редовно плаћа накнаду за извршену 
услугу 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

6. Омогућава очитавање водомера 
 да-          -бр. бодова-5 

не-          -бр. бодова-0 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКА ОПШТИНА 
ЦРВЕНИ КРСТ 
Управа ГО Црвени крст 
Одсек за инспекцијско – 
комуналне послове 
Kомунална инспекција 
Број:  _________________ 
Датум: ________________  
 

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



7. Писменим путем, а најкасније у року од три дана од настале 
промене, исте су пријављене предузећу за испоруку воде   

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

8. Затражи уградњу посебног водомера када у оквиру 
стамбеног простора користи пословни простор  

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

9. Омогућава искључење са водоводне и канализационе мреже 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

10. О квару индивидуалног водомера је обавештено комунално 
предузеће 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

11. Затражи контролу водомера у складу са правилником 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

12. Присуствује очитавању водомера 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

13. Откаже коришћење комуналне услуге писменим путем у 
року од 15 дана пре престанка 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

14. Да се не прикључује самовољно на технички систем 
 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

15. Да не користи јавну канализацију отпадних вода за 
одвођење опасних, штетних и експлозивних материја 

 да-          -бр. бодова-0 

не-          -бр. бодова-5 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
Укупан могући број бодова:  75 
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:  
 

Табела  ризика и бодова 
Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 
Број бодова 0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 75 
Утврђен ризик      
Ова контролна листа садржи две странице 
 

 

      НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                           М.П.                              КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

    ________________________                                                                 __________________________ 

                                                                                  Укупан број бодова  

Напомена: 


