
 
Ознака: КЛ-1  Снабдевање воде за пиће-обавезе Јавног предузећа и одговорних лица у Јавном 

предузећу 
    КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН                                       
 
 
КОНТРОЛНА ЛИСТА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ-обавезе Јавног предузећа, одговорних  

у Јавном предузећу. 

� ПРАВНИ ОСНОВ-О  Д  Л  У  К  А 
 О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

„Сл.лист општине Ковин“, бр. 16/2012 и 11/2014-др.Одлука 
 

Надзирани субјекат:______________________________________________________________________ 
Матични број:___________ПИБ:___________________Седиште:_________________________ 
Одговорно лице:______________________________________ЈМБГ:______________________________ 
Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице кој   
присутно прегледу:_________________________               конт.тел.___________________________ Лока  
предмета контроле:  _______________________________________________________________  

Ред. број Питање 
Одговор и број бо  

 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ:                          

-Јавно предузеће  
-одговорно лице у јавном предузећу 

 

1. 

Надзирани субјект свој рад и пословање организује  на 
начин који обезбеђује трајно и несметано пружање 
услуга испоруке воде за пиће свим корисницима под 
једнаким условима, осим у случају више силе или 
хаварија на водоводним постројењима и уређајима. 
                                                                

 
да-       -бр. бодова-20 
не-      -бр. бодова-0 

2 
 Надзирани субјект ако дође до поремећаја или прекида 
у пружању комуналне услуге испоруке воде, без 
одлагања предузим мере на отклањању узрока 
поремећаја, односно прекида. 

 
да-      -бр. бодова-20 
не-      -бр. бодова-0 

3 
  Надзирани субјект  услед прекида у испоруци воде 
обавештав кориснике 24 часа пре настанка планираног 
прекида, путем средстава јавног информисања . 

да-     -бр. бодова-10 
не-     -бр. бодова-0 

4     Надзирани субјект одржава постројења и уређаје 
водовода у свим насељеним местима; 

да-    -бр. бодова-20 
не-     -бр. бодова-0 

5       Надзирани субјект одржава и редовно баждари  
водомере. 

да-    -бр. бодова-20 
не-     -бр. бодова-0 

б       Надзирани субјект врши прикључење унутрашњих 
инсталација на јавни водовод; 

да-    -бр. бодова-10 
не-    -бр. бодова-0 



7         Надзирани субјект редовно одржава у исправном 
стању сва постројења и уређаје 

да-    -бр. бодова-20 
не-    -бр. бодова-0 

8 
      Надзирани субјект ако дође до поремећаја или 

прекида у испоруци воде обавештав Општинско веће о 
разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим 
мерама 

да-     -бр. бодова-10 
не-    -бр. бодова-0 

9 

 Надзирани субјект ако дође до привременог 
ускраћивања корисника у испоруци воде о разлозима 
за искључење одмах, а најкасније у року од 24 сата, 
обавести корисника и општинског комуналног 
инспектора. 

да-     -бр. бодова-10 
не-    -бр. бодова-0 

10 
      Надзирани субјект омогућује инспектору 

несметан инспекцијски надзор (чла 20. став 7. 
Закона о инспекцијском надзору) 

да-     -бр. бодова-10 
не-    -бр. бодова-0 

 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 
степен ризика распон броја бодова обележи утврђени с  

ризика по броју бод   
Незнатан 111-150  
Низак 80-110  
Средњи 61-79  
Висок 51-60  

критичан 0-50  
 
НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                           М.П.                           
ИНСПЕКТОР                                         ______________________                                                                          
___________________                                                                                    


