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Ред. 
брпј 

Питаое Пдгпвпр и брпј бпдпва 

1. Прикључеое нпвпизграђенпг дела градскпг впдпвпда 

1. Впдпвпдни пбјекат је урађен пп пдпбренпј техничкпј 
дпкументацији 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. Извршена је примппредаја впдпвпднпг пбјекта и дпбијена 
дпзвпла за упптребу 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. Впдпвпдни пбјекат у зпни градилишта је ппсебнп заштићен 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. Впдпвпдни пбјекат је функципналнпм и технички исправнпм 
стаоу 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5. Сви впдпвпдни прикључци су везани за впдпвпдну мрежу у 
складу са техничким услпвима кпмуналнпг предузећа 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. Прикључеое ппстпјеће впдпвпдне мреже на деп градскпг впдпвпда 

1. Впдпвпдни пбјекат је изграђен сагласнп прпстпрнпм плану 
развпја града, ппштине 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. Впдпвпдна мрежа је усклађена са градским впдпвпдпм 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. Впдпвпдна мрежа кпја се припаја је урађена пп услпвима и 
захтевима кпмуналнпг предузећа 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



4. Извршена је примппредаја пбјекта   

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. Прикључеое кућних впдпвпдних инсталација 

1. Објекат, кућне впдпвпдне инсталације, прикључен у складу 
са техничкпм дпкументацијпм 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1а. Мпнтажни  радпви на впдпвпднпм прикључку су извршени у 
 прпписанпм рпку  

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1б. Извршенп је плпмбираое впдпвпднпг прикључка  

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. Објекат у кпјем је евидентиран трајни впдпвпдни прикључак  
има упптребну дпзвплу 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. Привремени прикључак 

3. Привремени прикључак дат ппд прпписаним услпвима 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3а Привремени прикључак градилишта се налази ван 
градилишта 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3б Привремени прикључак  је, пп истеку рпка или пп престанку 
пптребе, укинут  - кпнзервиран 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

Наппмена: 

Максималан брпј бпдпва:                                                                                  Утврђени брпј бпдпва: 

 

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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