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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА
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 ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА

градски водовод је изграђен  у складу са прописима који се 

односе на ту врсту објекта

градски водовод је изграђен  у складу са прописима којима су 

утврђени услови у погледу заштите животне средине

градски водовод  се користи и одржава у складу са прописима 

који се односе на ту врсту објекта

градски водовод се користи  и одржава у складу са прописима 

којима су утврђени услови у погледу заштите животне средине

градски водовод својим радом не угрожава безбедност људи, 

објеката и имовине

2.4.

2.5.

2.6.
градски водовод је изграђен  у складу са прописима који се 

односе на ту врсту објекта, а према условима и сагласности које је 

одредило и дало комунално предузеће

у изградњи водовода учествовали корисници

2.7.1.

2.7.

2.8.
инвеститор објекта градског водовода је друго правно или 

физичког лице

односи са инвеститором регулисани уговором

односи са корисницма регулисани уговором

резервоар

градска водоводна мрежа

водоводни прикључак

Напомене

водозахват

цевовод сирове воде  

водоводни тунел 

постројење, инсталација и уређај за пречишћавање сирове воде

црпна станица

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

1.1.

1.3.

1.2.

обезбеђена стална исправност градског водовода 

изворишта воде

каптажни објекат - бунар

трајно чува комплетну техничку документацију о стварно 

изведеном стању градског водовода

  јавна површина враћена  у првобитно стање након завршетка 

радова на инсталацијама

2.1.

2.2.

2.3.

2.8.1.

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА          
Одељење за инспекцијске послове
Одсек за комуналну инспекцију                                                     



780

780

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

Напомене

обележи 

утврђени 

степен ризика 

по броју бодова

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

утврђени број бодова

УКУПАН БРОЈ БОДОВА


