1.Закон о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'' бр.88/2011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЦРВЕНИ КРСТ
Управа ГО Црвени крст
Одсек за инспекцијско –
комуналне послове
Kомунална инспекција
Број: _________________
Датум: ________________

2.Одлука о водоводу и канализацији
(„Сл. лист Града Ниша“ бр.89/2005)

КЛ-ВК-3
Контролна листа о правима и обавезама корисника комуналне делатности о водоводу и
канализацији

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ
Правно лице/ предузетник /физичко лице
Подаци о контролисаном објекту
Назив/име и презиме субјекта:
Адреса (улица и број)
Град/градска општина
ПИБ/Мат.бр.

ЈМБГ/Број личне карте/Број пасоша

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ О ВОДОВОДУ И
КАНАЛИЗАЦИЈИ

Услови за ускраћивање испоруке воде кориснику:
ако корисник или друго неовлашћено лице предузима било какве радње на прикључку/ако је
прикључење на градску мрежу извршено без водомерног прикључка, директним спојем
када се на водоводном прикључку појави електрични напон
када су кућне инсталације у таквом стању да њихово даље функционисање представља
опсност по живот и здравље људи односно може проузроковати штету на материјалним
добрима или угрозити пружање комуналних услуга другим корисницима
када корисник прикључи локални водовод, односно сопствени систем за водоснабдевање на
јавни водовод
када се корисник не придржава прописаних мера штедње

Ред.
број

Одговор и број бодова

Питање
даО намерeном искључењеу воде извршењем радова на уличној
водоводној мрежи, обавештени унапред надлежни органи
не-

-бр. бодова-0

1.

По приспелом писменом захтеву за одјаву воде извршено даочитавање водомера и евидентирање стања, у присуству
некорисника

-бр. бодова-0

2.

3.

даОдмах успостављено функционално стање водовода након
обавештења извођача радова да је то онемогућио
не-

-бр. бодова-5

-бр. бодова-5
-бр. бодова-0
-бр. бодова-5

Укупан број бодова
Напомена:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова:
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:

20

Табела ризика и бодова
Низак
Средњи
5-8
9 - 12

Степен ризика
Незнатан
Број бодова
0-4
Утврђен ризик
Ова контролна листа садржи две странице

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ
________________________

М.П.

Висок
13 - 15

Критичан
16 - 20

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
__________________________

