
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛ-СВ-1 
Контролна листа о правима и обавезама одбора 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 ОДБОРА КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ОПШТИМ 
УСЛОВИМА ИСКОРИШЋАВАЊА И ОДРЖАВАЊА СЕОСКИХ ВОДОВОДА 

 

1. ОДБОР КОРИСНИКА 

1. Стара се о одржавању водовода од изворишта до крајњих 
потрошача 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

2. Контролише правилност употребе воде (рационална 
потрошња воде) 

да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

3. Врши контролу и печаћење, скидање и измештање водомера 
 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. Организује редовно хлорисање воде 
 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

5. Одобрава и врши контролу нових прикључака  
 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

6. 
Тражи од надлежног органа општинске управе мишљење 
поводом захтева за прикључивање на водоводну мрежу нових 
корисника 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

7. 
Води спор против оних лица који намерно оштећују водовод, 
који се бесправно прикључе на водовод и који без одобрења- 
дозволе другим лицима омогуће коришћење водовода 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

8. Подноси пријаве против свих физичких и правних лица која 
се не придржавају одредби ове Одлуке 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

9. Корисници водовода благовремено обавештени о планираном 
прекиду, штедњи и ограниченој потрошњи 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

10. Одобрена  поторшња веће количине воде на основу писменог 
захтева 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

11. Утврђена количина утрошене  воде очитавањем водомера 
 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

12. Утврђена накнада за утрошену воду за физичка и правна лица 
(Одбор за воду) 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

13. Обустављено коришћење воде кориснику водовода који 
утрошену воду не плати за три узастопна месеца 

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

14. утврђени нормативи потрошње воде у складу са писмeним 
захтевима корисника,  

 да-          -бр. бодова 0 

не-          -бр. бодова 5 

 

 

                                                                                Укупан број бодова  

Напомена: 



РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 
 
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 

    ________________________                                                                 __________________________ 

 


