
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 
Одељење за инспекцијске послове и 
послове извршења 
Одсек за комуналну инспекцију

Преузето са сајта Града Београда - Комисија за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Београда
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИСПОРУКА ВОДЕ

1. одговор изабери
опредеље

ни бодови

остварени 

бодови

1.1. да

не 100

1.2. да

не 90

1.3. да

не 100

1.3.1. да

не 100

1.3.2. да

не 100

1.3.3. да

не 100

1.4. да

не 100

1.5. да

не 50

1.6. да

не 50

1.7. да

не 100

          Напомене

2. одговор изабери
опредеље

ни бодови

остварени 

бодови

да

не 90

да

не 50

да

не 90

о прекиду и поремећају у испоруци воде обавештена 

организациона јединица градске управе / општине

обезбеђена испорука воде у јавне сврхе

НАКНАДА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ

обезбеђено привремено снабдевање корисника водом из 

цистерни - прекид дужи од 12 часова

радно ангажовани запослени и друга лица ради отклањања 

узрока прекида  
путем средстава јавног информисања одамах обавештени 

корисници о разлозима прекида, времену трајања и дата 

посебна упутства

привремено ограничена испорука воде због ненаменске 

потрошње 

о планираном прекиду испоруке воде обавештени корисници 

преко средстава јавног информисања најмање три дана пре 

прекида

ИСПОРУКА ВОДЕ

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде (''Сл. лист града Београда'', бр. 23/2005, 2/2011 и 29/2014)

врши се трајна и континуирана испорука воде 

обезбеђен пристисак воде на споју водоводног прикључка, под 

једнаким условима за све кориснике

предузете мере на отклањању узрока и последица прекида у 

снабдевању воде

утврђена накнада за испоручену воду очитавањем водомера

остављено писано обавештење о дану и часу накнадног 

очитавaњe водомера

утврђена накнада за испоручену воду проценом2.3.

2.1.

2.2.

за воду испоручену за јавне сврхе ако се количина не може мерити 

водомером

временске прилике зими нису омогућиле очитавање 

није могуће заменити неисправан водомер из техничких разлога

кад је корисник прикључен на градску мрежу без техничких услова, без 

водомера или на други директан начин

водомер неисправан или га нема

корисник два пута узастопно онемогућио очитавање

ако корисници пословног простора немају техничке услове за уградњу 

инднивидуалног водомера



да

не 90

1210

степен ризика распон броја бодова

незнатан 0-10

низак 11-20

средњи 21-80

висок 81-90

критичан 100 и више

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

утврђени нормативи потрошње воде у складу са категоријама 

корисника воде, бројем чланова домаћинства итд.

НАПОМЕНЕ

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

2.3.1.

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

обележи утврђени 

степен ризика по 

броју бодова

утврђени број бодова

ако се  корисници воде у пословним зградама снабдевају водом преко 

заједничког водомера


