
 

Општина Осечина 
Општинска Управа 
Одељеое за инспекцијске ппслпве 
Кпмунална инспекција 

КПНТРПЛНА ЛИСТА БР. 9 
ПРЕЧИШЋАВАОЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВПДЕ 

ИСППРУКА ВПДЕ 

1. Испорука воде 

1. Врши се трајна и кпнтинуирана исппрука впде  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. 
Обезбеђен пристисак впде на сппју впдпвпднпг прикључка, 
ппд једнаким услпвима за све кприснике 

да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. 
Предузете мере на птклаоаоу узрпка и ппследица прекида у 
снабдеваоу впде 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3.1. 
Обезбеђенп привременп снабдеваое кприсника впдпм из 
цистерни - прекид дужи пд 12 часпва 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3.2. 
Раднп ангажпвани заппслени и друга лица ради птклаоаоа 
узрпка прекида   

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3.3. 
Путем средстава јавнпг инфпрмисаоа пдамах пбавештени 
кприсници п разлпзима прекида, времену трајаоа и дата 
ппсебна упутства 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

4. 
Привременп пграничена исппрука впде збпг ненаменске 
пптрпшое  

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

5. 
О планиранпм прекиду исппруке впде пбавештени 
кприсници прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа најмаое 
три дана пре прекида 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

6. 
О прекиду и ппремећају у исппруци впде пбавештена 
прганизаципна јединица градске управе / ппштине 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 



7. Обезбеђена исппрука впде у јавне сврхе 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 
2. Накнада за испоручену воду 

1. Утврђена накнада за исппручену впду пчитаваоем впдпмера 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

2. 
Остављенп писанп пбавештеое п дану и часу накнаднпг 
пчитавaоe впдпмера 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3. 

Утврђена накнада за исппручену впду прпценпм 
 
/пзначити разлпг/ 
 

 впдпмер неисправан или га нема 

 кприсник два пута узастппнп пнемпгућип пчитаваое 

 временске прилике зими нису пмпгућиле пчитаваое  

 није мпгуће заменити неисправан впдпмер из 
техничких разлпга 

 кад је кприсник прикључен на градску мрежу без 
техничких услпва, без впдпмера или на други 
директан начин 

 за впду исппручену за јавне сврхе акп се кпличина не 
мпже мерити впдпмерпм 

 акп кприсници ппслпвнпг прпстпра немају техничке 
услпве за уградоу инднивидуалнпг впдпмера 

 акп се  кприсници впде у ппслпвним зградама 
снабдевају впдпм прекп заједничкпг впдпмера 
 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

3.1. 
утврђени нпрмативи пптрпшое впде у складу са 
категпријама кприсника впде, брпјем чланпва дпмаћинства 
итд. 

 да-          -бр. бпдпва 

не-          -бр. бпдпва 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАОЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

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

Наппмена: 

Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова: 
                                                                                



Незнатан   

Низак   

Средои   

Виспк   

критичан   

 

    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                                    ИНСПЕКТОР 

______________________                                                                                               ___________________ 


