
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 4 
ПРЕЧИШЋАВАОЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВПДЕ 

ЗАШТИТА ПБЈЕКАТА 

1. Заштита објеката градског водовода 

1. 
Изнад - ппред пбјекта градкпг впдпвпда изграђен пбјекат - 
инсталација - уређај 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. 
Растпјаое пбјеката градскпг впдпвпда пд  других пбјекта-
уређаја- инсталације је  дпвпљна 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2а  Изграђени су заштитини тунели  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2б  Укрштаоа су изграђена кап трајна 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. 
Одређенп  санитарнп растпјаое између пбјеката градскпг 
впдпвпда и других пбјеката 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. 
Изградоа нпвих кпмуналних инсталација - других пбјеката 
/санација и - рекпнструкција/  угрпжава ппстпјеће - будуће 
пбјекта градскпг впдпвпда 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4а 
Обезбеђене ппсебне мере заштите градскпг впдпвпда ппд 
услпвима кпмуналнпг предузећа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5. 
Градски впдпвпд кпји прплази крпз градилиште је ппсебнп 
заштићен пд пштећеоа - неисправнпг рукпваоа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5а 
Градски впдпвпд кпји прплази крпз градилиште је ппсебнп 
заштићен пд пд неисправнпг кпришћеоа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



6. 
 Градски впдпвпд кпји прплази крпз лпкације фабрике и др. 
је заштићен пд пштећеоа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6а 
Градски впдпвпд кпји прплази крпз лпкације фабрике и др. је 
заштићен пд затрпаваоа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6б 
Градски впдпвпд кпји прплази крпз лпкације фабрике и др. је 
заштићен пд неправилнпг кпришћеоа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6в 
Градски впдпвпд кпји прплази крпз лпкације фабрике и др. је 
у свакпм тренутку приступачан 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7. 
Обезбеђена прпписна демпнтажа сппја пре извпђеоа радпва 
за израду темеља пбјекта 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

7а 
О неправилнп демпнтиранпм прикључку пдмах пбавештенп 
кпмуналнп предузеће 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

8. 
О пнемпгућенпм правилнпм функципнисаоу градскпг 
впдпвпда пдмах пбавештенп кпмуналнп предузеће 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

9. 
Извршенп пребациваое ппстпјећег впдпвпднпг прикључка 
на нпве цеви градске впдпвпдне мреже у рпку 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. Водомерно склониште 

1. Впдпмернп склпниште је приступачнп 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. На впдпмернпм склпништу пстављене ствари 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. Изнад впдпмернпг склпништа паркиран аутпмпбил 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 

Наппмена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
                                                                                



ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика расппн брпја бпдпва пбележи утврђени степен 
ризика пп брпју бпдпва 

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   
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