ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС
Одсек за инспекцијске послове
пољопривреду,водопривреду и
заштиту животне средине

контролна листа бр.10

ОДЛУКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БРУС(,,Сл.лист општине Брус''бр.21/2016)
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1. Испорука воде
да-

-бр. бодова-2

1.

Врши се трајна и континуирана испорука воде

не-

-бр. бодова-0
-бр. бодова-2

2.

даОбезбеђен пристисак воде на споју водоводног прикључка,
под једнаким условима за све кориснике
неда-

-бр. бодова-2

3.

Предузете мере на отклањању узрока и последица прекида у
снабдевању воде

не-

-бр. бодова-0
-бр. бодова-2

3.1.

даОбезбеђено привремено снабдевање корисника водом из
цистерни - прекид дужи од 12 часова
не-

-бр. бодова-0

да-

-бр. бодова-2

3.2.

Радно ангажовани запослени и друга лица ради отклањања
узрока прекида

не-

-бр. бодова-0

-бр. бодова-0

3.3.

4.

5.

6.

7.

даПутем средстава јавног информисања одамах обавештени
корисници о разлозима прекида, времену трајања и дата непосебна упутства
даПривремено ограничена испорука воде због ненаменске
потрошње
недаО планираном прекиду испоруке воде обавештени
корисници преко средстава јавног информисања најмање нетри дана пре прекида
даО прекиду и поремећају у испоруци воде обавештена
организациона јединица градске управе / општине
не-

Обезбеђена испорука воде у јавне сврхе

-бр. бодова-2
-бр. бодова-0
-бр. бодова-2
-бр. бодова-0
-бр. бодова-2
-бр. бодова-0
-бр. бодова-2
-бр. бодова-0

да-

-бр. бодова-2

не-

-бр. бодова-0

да-

-бр. бодова-2

не-

-бр. бодова-0

да-

-бр. бодова-2

не-

-бр. бодова-0

2. Накнада за испоручену воду

1.

Утврђена накнада за испоручену воду очитавањем водомера

Утврђена накнада за испоручену воду проценом
/означити разлог/




2.






водомер неисправан или га нема
корисник два пута узастопно онемогућио очитавање
временске прилике зими нису омогућиле очитавање
није могуће заменити неисправан водомер из
техничких разлога
кад је корисник прикључен на градску мрежу без
техничких услова, без водомера или на други
директан начин
за воду испоручену за јавне сврхе ако се количина не
може мерити водомером
ако корисници пословног простора немају техничке
услове за уградњу инднивидуалног водомера
ако се корисници воде у пословним зградама
снабдевају водом преко заједничког водомера

2.1.

утврђени нормативи потрошње воде у складу са дакатегоријама корисника воде, бројем чланова домаћинства
неитд.

-бр. бодова-2
-бр. бодова-0

Напомена:
Максималан број бодова: 24

Утврђени број бодова:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА
степен ризика

распон броја бодова

обележи утврђени степен
ризика по броју бодова

Незнатан
Низак
Средњи
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