ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ НАИССУС НИШ
СЛУЖБА КВАЛИТЕТА
ОДЕЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА КОВ

КОНТРОЛНО ТЕЛО
Ниш; Булевар Медијана бб; Тел. 018 / 502 849

ЗАХТЕВ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ И ОВЕРАВАЊЕ ВОДОМЕРА ____________
број/водомера

Подносилац захтева:

_________________________________________________________________

Власник (корисник) мерила:

_________________________________________________________

Адреса подносиоца захтева:

________________________________________________________

Телефон/Факс: __________________

Лице за контакт: ____________________________

e-mаил: _______________________

Рачун: ________________________________________

ПИБ: _________________________

Матични број:

_________________________________

Изјављујемо да смо упознати са Уредбом о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила,
метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упоакованих производа и других
послова из области метрологије „Сл.гл.РС“68/2010; „Сл.гл.РС 72/2010 и „Сл.гл.РС 50/2013. и да ћемо сносити све
трошкове сагласно наведеној уредби.

Подаци о водомерима:
Дати су табеларно у прилогу овог обрасца, при чему поред основних података о водомеру уписати
број скинутог жига (основни/годишњи), врсту оверавања (ПРВ-прво, РЕД-редовно или ВАН-ванредно)
и да ли је потребно издавање Уверења о оверавању водомера, према Правилнику о начину и
условима оверавању мерила „Сл.гл.РС“ 7/2018.

Укупан број водомера, закључно са редним бројем _____.
 Посебни захтеви подносиоца захтева:
______________________________________________________________________________________

За подносиоца захтева:
Водомер предао: ___________________________

У Нишу: ______________

име и презиме (штампана слова)

___________________

датум

потпис

Прилог : 1. Доказ о уплати републичке административне таксе
2. За ванредно оверавање водомера поред податка из табеле, дати опис квара, односно
другог техничког недостатка због којег је мерило било искључено из употребе, опис преправке, односно
разлог због кога мерило није оверено у прописаном року, члан 5, Правилника о начину и условима
оверавању мерила „Сл.гл.РС“ 7/2018.

Попуњава КТ:
Захтев и водомере примио: _______________________
име и презиме (штампана слова)

________

___________

датум

потпис

 Захтев адекватно дефинисан
 Водомери исправно припремљени за контролисање и оверавање, осим редних бројева:
___________________________________________________________________________________
 Лабораторија може да изврши контролисање и оверавање у договореном термину
 Захтев преиспитан и прихваћен / Почетак контролисања одобрен: ДA / НE
Технички руководилац
_________________________
Александар Цветковић, дипл.инж.
_________________________________________________________________________________________
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