
  

 

К О Н Т Р О Л Н А  Л И С Т А  

 

Снабдевање водом за пиће 

 

                                                                                          Идентификациони број листе : 1а 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бач 

Одељење за инспекцијске послове и 

комунално стамбене послове 

Инспекција за комуналне послове 

и заштиту животне средине  

Комунална инспекција 

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Закон о комуналним делатностима       

(Сл.гласник РС, БР.88/11 и 104/2016) 

Одлука о комуналним делатностима 

Општине Бач  (Сл. Лист Општине Бач 

бр.5/2014 , 28/2016, 4/2017 и 22/2017) 

Комунална предузећа 

1. Да  ли   комунално предузеће врши континуирано 

снабдевање водом за пиће свих корисника, 

непрекидно од 0-24 часа ? 

 

 Да-2 Не-0 

2. Да ли  комунално предузеће врши текуће и 

инвестиционо одржавање јавног водовода ? 

 

 Да-2 Не-0 

3. Да ли комунално предузеће обезбеђује стручно и 

брижљиво техничко руковање објектима јавног 

водовода? 

 

 Да-2 Не-0 

 

4. Да ли комунално предузеће у складу са важећим 

прописима врши санитарни преглед воде из јавног 

водовода? 

 

 

 Да-2 Не-0 

 

5. Да ли  комунално предузеће обезбеђује правилно 

функционисање објеката и постројења јавног 

водовода? 

 

 Да-2 Не-0 

 

6. Да ли комунално предузеће предузима потребне 

мере заштите објеката јавног водовода? 

 

 Да-2 Не-0 

 

7. Да ли комунално предузеће предузима потребне 

мере заштите воде за пиће и да ли у случају 

загађења одмах обуставља снабдевање водом за 

пиће и у року од 24 часа обавештава кориснике о 

узроку прекида у снабдевању ? 

 

 Да-2 Не-0 

 

8. Да ли комунално предузеће обавештава кориснике 

о очекиваним сметњама и прекидима најкасније 24 

часа пре очекиваног прекида, уз обавештење 

управи са истовременим предузимањем мера за 

отклањање узрока поремећаја 

 

 Да-2 Не-0 

 

9. Да ли се комунално предузеће стара о исправности 

јавних бунара и чесми и да ли их одржава? 

 

 Да-2 Не-0 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10. Да ли комунално предузеће даје услове за 

прикључење на јавни водовод новим корисницима? 

 

 Да-2 Не-0 

 

11. Да ли комунално предузеће врши и друге послове 

везане за снабдевање водом за пиће? 

 

 Да-2 Не-0 

 

  

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 

 

 

Могући број бодова             22 

 

 

Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 

 

 

 

  

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 20-22 

Низак 18-20 

Средњи 16-18 

Висок 14-16 

Критичан 16 и мање 

 

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

 

________________                               М.П.                                   ________________ 

  

  


