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Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника________________________________________________________________

Матични број привредног субјекта________________________________________________________________

Порески идентификациони број ПИБ_____________________________________________________________

Адреса (улица и број)____________________________________________________________________________

Општина_______________________________________________________________________________________

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме_________________________________________________________________________________

Адреса становања (улица и број)_________________________________________________________________

Општина______________________________________________________________________________________

ЈМБГ_________________________________________________________________________________________

Функција _____________________________________________________________________________________

Контакт телефон:________________________________________________________________________________

- Снабдевање водом за пиће-

1. Снабдевање водом за пиће обухвата захватање, пречишћавање, прераду

и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача,

обухватајући и мерни инструмент.

Да – 2          Не - 0

2. Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља Јавно

комунално предузеће „Напредак „Сокобања.

Да – 2           Не - 0

3. Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност испуњава

прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске

исправности.

Да – 2           Не - 0

4. Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност испуњава  тачност

у погледу рокова испоруке.

Да – 2            Не - 0

5. Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност испуњава

сигурност и заштиту корисника у добијању услуга.

Да – 2             Не - 0

6. Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност испуњава

поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.

Да – 2             Не - 0

7. Снабдевање водом за пиће се врши путем одговарајућег система за

водоснабдевање који чине јавни водовод и кућни водовод.

Да – 2              Не - 0

8. Изграђени јавни водоводи су предати на коришћење, управљање и

одржавање Комуналном предузећу.

Да – 2              Не - 0



9. Предузеће корисницима обезбеђује довољан притисак и количину воде. Да – 2               Не - 0 

10. Предузеће обезбеђује корисницима довољну количину воде и за време 

штрајка. 

Да – 2              Не - 0 

11. У случају више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу 

Предузеће је на други адекватан начин обезбедило снабдевање корисника 

водом за пиће. 

Да – 2         Не - 0 

12. У случају прекида испоруке воде због реконструкције водоводних 

објеката или у случају већих поправки, као и у случају планираног 

прекида воде Предузеће је путем средстава јавног информисања 

обавестило кориснике најкасније 24 часа пре почетка извођења радова. 

Да – 2         Не - 0 

13. Предузеће врши испоруку воде корисницима и стара се о одржавању 

водовода који су им предати на управљање као и извршава обавезе из 

члана 9.горе наведене Одлуке. 

Да – 2         Не - 0 

14.  Сваки објекат има свој прикључак и водомер. Да – 2         Не - 0 

15.  Кварове на јавном водоводу Предузеће отклања одмах, а најкасније у 

року од 24 часа. 
Да – 2         Не - 0 

16. Предузеће је отклонило све последице извршене интервенције, 

најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције. 

Да – 2         Не - 0 

17.  Поштује се забрана неовлашћеног руковања јавним водоводом. Да – 2         Не - 0 

18.  Утрошак воде се утврђује очитавањем водомера потрошача. Да  - 2            Не-0 

19. Предузеће врши прикључак на јавни водовод када постоји одобрење 

за изградњу објекта издато од стране надлежног органа (осим ако 

законом није другачије предиђено) и на основу  техничких услова за 

прикључак на јавни водовод које издаје Предузеће и уговора који 

закључује Предузеће и власник објекта, по уплати накнаде за прикључак 

н јавни водовод. 

Да – 2          Не -0 

20.  Поштује се забрана из члана 16. горе наведене Одлуке. Да - 2               Не -0 

21. Цена воде је утврђена према м3 утрошене воде. Да - 2               Не -0 

22. Поштује се забрана спајања кућног са јавним водоводом испред 

водомера. 

Да - 2               Не -0 

23. Поштује се забрана да се преко кућног водовода који је прикључен на 

јавни, користи вода из приватних бунара или других изворишта. 
Да - 2               Не -0 

24. Поштује се забрана физичког спајања индивидуалног и водовода 

колективног становања са кућним инсталацијама већ прикљученог 

објекта на јавни водовод. 

Да - 2               Не -0 

25. Предузеће врши редовну и повремену контролу исправности 

водомера уз обавезно присуство власника, односно корисника. 
Да - 2               Не -0 

26.  Редовна контрола врши се на пет година. Да - 2               Не -0 

27. Повремена контрола се врши приликом сваког очитавања или на 

захтев корисника. 
Да - 2               Не -0 

28. У случају веће несташице воде и других тешкоћа у снабдевању водом 

за које се очекује да ће трајати дуже од 24 сата и у другим изузетним 

околностима Предузеће је у средствима јавног информисања или на 

други погодан начин обавестило кориснике о планираним и очекиваним 

сметњама и прекидима у испоруци воде и то најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида пружања услуге. 

Да - 2               Не -0 

29. Предузеће је у случају наступања догађаја из предходне тачке 

обезбедило снабдевање корисника водом, путем цистерни или на други 

адекватан начин. 

Да - 2               Не -0 

30. У случају када долази до увођења редукције воде Предузеће је 

обавестило кориснике о намераваним редукцијама воде, времену- 

распореду привременог прекида пружања услуге и забрани ненаменског 

коришћења воде на начин предиђен чланом 22. горе наведене Одлуке. 

Да - 2               Не -0 



31. Предузеће је у случајевима ненаменског коришћења воде, од стране 

корисника који је благовремено обавештен о времену снабдевања водом 

и забрани ненаменског коришћења воде за време редукције, истог 

привремено искључио са јавног водовода с обзиром да се не придржава 

писменог обавештења о начину коришћења воде у време редукције. 

Да - 2               Не -0 

32. Не врши се ненаменска потрошња воде и то: поливање башта са 

повртарским и другим културама, прање и поливање улица, паркова, 

поливање цвећа и травњака, пуњење базена и др. 

Да - 2               Не -0 

33. Промена корисника је пријављена Предузећу у року од 8 дана од дана 

настале промене. 
Да - 2               Не -0 

34. Предузеће у случају отказа коришћења воде врши искључење. Да - 2               Не -0 

35. За привремени отказ коришћења воде у случају већег броја корисника,  

постоји писмена сагласност осталих корисника, а којом се регулише 

очитавање и расподела потрошње. 

Да - 2               Не -0 

36. Предузеће ће привремено ускратити испоруку воде корисницима у 

случајевима предвиђеним чланом 28. горе наведене Одлуке. 

Да - 2               Не -0 

Напомена: 

 

Максимални број бодова: 72 
Број бодова: 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Могући  број бодова 
Број 

72 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

Степен ризика Распон бодова 
Незнатан 60 - 72 

Низак 45 - 59 

Средњи 30 - 44 
Висок 15 - 29 

Критичан 0 - 14 
 

           Присутно лице  

ИНСПЕКТОР 

_________________         1.____________________ 

      М.П     2. ____________________  


