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КОРИСНИК

ВОДОМЕР, ВОДОМЕРНО СКЛОНИШТЕ КУЋНЕ ВОДОВОДНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ
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утврђени број 

бодова
УКУПАН БРОЈ 

БОДОВА 1074

затражено испитивање исправности водомера 

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде (''Сл. лист града Београда'', бр. 23/2005, 2/2011 и 29/2014)

ВОДОМЕРНО СКЛОНИШТЕ, ВОДОМЕР, КУЋНЕ 

ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

одржава кућне водоводне инсталације

водомерно склониште постављено прописно 

одржава  водомерно склониште  - чисто, суво, заштићено 

од мраза и крађе

1.1.

1.2.

1.2.1.

индивидуални водомер уграђен уз прибављене услове и 

сагласност комуналног предузећа

о уградњи индивидаулног водомера обавештен орган 

управљања зграде и ЈКП ''Инфостан''

власници пословних просторија у стамбеним зградама 

поднели захтев за уградњу индивидуалног водомера у 

утврђеном року

одржава индивидуални водомер 

о квару индивидуалног водомера обавештено комунално 

предузеће

о квару индивидуалног водомера обавештен орган 

управљања зградом

дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима 

комуналног предузећа у објекат ради очитавања водомера

дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима 

комуналног предузећа у објекат ради одржавања 

водоводног прикључка
дозвољен и омогућен приступ овлашћеним радницима 

комуналног предузећа у објекат ради контроле кућних 

водоводних инсталација

Напомене

1.2.2.

1.3.

обезбеђен приступ водомерном склоништу

уграђен  је индивидуални водомер  

1.4.
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1.5.1.

1.3.1.

1.3.2.

1.6.

1.6.1.

1.5.2.

1.6.2.

1.7.



степен ризика распон броја бодова

незнатан 0-10

низак 11-20

средњи 21-80

висок 81-90

критичан 100 и више

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

обележи утврђени 

степен ризика по 

броју бодова




