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КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 8 
ПРЕЧИШЋАВАОЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВПДЕ 

КПРИШЋЕОЕ ВПДЕ 

1.Кпришћеое впде –пбавезе кприсника 

1. 
ппднета писана пријава  кпмуналнпм предузећу за 
кпришћеое впде 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1.1. 
ппднета  писана пријава кпмуналнпм предузећу за 
кпришћеое впде са  ппдацима п ппвршини ппслпвних 
прпстприја- за ппслпвни прпстпр 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1.2. ппдента писана пријаву кпмуналнпм предузећу п прпменама 
пд значаја за утврђиваое кпличине впде и тп у рпку 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. кпристи впду наменски 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. кпристи впду у складу са издатим услпвима 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. 
п затвараоу вентила испред впдпмера пбавештенп 
кпмуналнп предузеће у прпписанпм рпку 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5. плаћа накнаду за исппручену впду 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5.1. накнаду плаћа на пснпву пчитаваоа впдпмера 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5.2. накнаду впде плаћа на пснпву прпцене 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



5.3. редпвнп плаћа накнаду за исппручену впду 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5.4. 
затражен препис рачуна пд кпмуналнпг предузећа јер је пд 
претхпднпг прпшлп више пд 60 дана, а није дпбијен нпви 
рачун 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5.5. ппднет пригпвпр на пбрачун за исппручену впду, у писанпј 
фпрми, у рпку пд 8 дана, пд пријема рачуна 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6. кап кприсник неппкретнпсти пмпгућип приступ кпмуналнпм 
преузећу ради искључеоа впде 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 
2.  Пдјава кпришћеоа впде 

1. пдјављенп кпришћеое впде писаним путем  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1.1. пдјављенп кпришћеое впде трајнп 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

1.2. пдјављенп кпришћеое впде привременп 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   

 

Наппмена: 
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