МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Oзнака: КЛ ПУП-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о
водама)?
Да
Не
Напомена:
У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона
о водама) одговор је „Да”.
У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући
регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.
Одговор на ово питање се не бодује.
Број решења из АПР:
Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски
надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)
Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се
нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)
ПИБ:
Матични број:
Заступник/одговорно лице:
Функција:
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:
Седиште и адреса:
Пословна јединица (назив и подаци о локацији):
Контакт:
Тел./Моб./Факс:
Е-mail:
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ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице локалне самоуправе и
урбанистички (генерални и регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама:
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив, површина шума и необраслог шумског
земљишта, врста дрвећа)
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
2. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИ

(ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
Питање

Да

Не

Да ли постоји одлука надлежног органа о изради
планског документа?

3
бода

0
бодова

2.

Да ли је урађен програм за израду планског
документа?

3
бода

0
бодова

3.

Да ли поседује мишљење јавног водопривредног
предузећа?

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

4
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

1.

4.

Да је прибављено мишљење републичке
организације надлежне за хидрометеоролошке
послове

5.

Да ли је прибављена водна сагласност?

6.
7.

Да ли је доступна техничка документација за
просторни план јединице локалне самоуправе и
урбанистички (генерални и регулациони) план?
Да ли је планским документом обухваћено и

Напомена
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8.

9.

10.

приказано водно земљиште, у оквиру граница
подручја плана и приказани постојећи и планирани
водни објекти за уређење водотока, за заштиту од
поплава, ерозија и бујица, за коришћење вода, за
сакупљање одвођење и пречишћавање отпадних
вода и заштиту вода и водни објекти за заштиту од
штетног дејства унутрашњих вода?
Да ли су за објекте, радове и мере, чији се утицај
простире ван обухвата плана, или који чине
функционалу целину са објектима и радовима ван
територије подручја плана, планску документацију
усаглашено са планском документацијом других
јединица локалне самоуправе?
Да ли су предузете неопходне мере и активности у
вези одбране изворишта и водних објеката од
штетног дејства вода и, у складу са ризиком од
плављења, односно заштитом од великих вода?
Да ли је план усаглашен са Водопривредном
основом Србије (Стратегија управљања водама на
територији Републике Србије)?

11.

Да ли је план усаглашен са Планом управљања
водама на водном подручју са програмом мера?

12.

Да ли је план усаглашен са планом управљања
ризицима од поплава са картама угрожености и
картама ризика од поплава?

13.

Да ли је план усаглашен са оперативним планом за
одбрану од поплава?

14.

Да ли је план усаглашен са планом заштите вода од
загађивања и др.)?

15.

16.

17.

Да ли су планским документом обухваћена и
приказана поплавна и ерозиона подручја и приказане
границе поплавних подручја. Предвидети
антиерозионе мере и радове и мере за заштиту од
поплава и бујица и изградњу заштитних објеката?
Да ли су планским документом предвиђене
антиерозионе мере и радови и мере за заштиту од
поплава и бујица и изградњу заштитних објеката?
Да ли је планским документом планирана
саобраћајна инфраструктура предвиђена у функцији
заштите од поплава. Изградња саобраћајница не сме
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2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2

0
3

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Републичка дирекција за воде -

Oзнака: КЛ ПУП-01

Одељење водне инспекције
Број: (уписује се број предмета)
Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

18.

19.

20.

21.

22.

да ремети проток воде, наноса и леда?
Да ли је планским документом обухваћена намена,
услови и приоритети у коришћењу вода са приказом
свих водних објеката за коришћење вода (постојећи
и планирани) и правци развоја, фазно или у целости?
Да ли су планским документом обухваћени и
приказани постојећи и планирани објекти и услови
за заштиту вода од загађивања као и правци развоја,
фазно или у целости.?
Да ли су планским документом обухваћени и
приказане заштићене области у складу са регистром
заштићених области?
Да ли су планским документом обухваћени и
приказани обухваћене прописане забране,
ограничења права и обавезе за кориснике водног
земљишта и водних објеката, приликом утврђивања
правила градње, коридора, траса, итд.?
Да ли су током израде планског документа
прибављени, узети у обзир и уграђени сви потребни
подаци надлежних органа, организација и других
правних лица који управљају водним објектима,
врше послове осматрања и мерења природних
појава, количина и квалитета вода, итд. (јавно
водопривредно предузеће, надлежни орган јединице
локалне самоуправе, републичка организација
надлежна за хидрометеоролошке послове, итд.)?
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бода

бодова

2
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
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0
бодова

2
бода

0
бодова
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

52

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика

Незнатан

Низак

Број бодова

од 44 до 52

од 37 до 43

Средњи
од 32 до 36

Висок

Критичан

од 27 до 31

27 и мање

незнатан
низак
Степен ризика у односу на остварени број бодова
је:

средњи
висок
критичан

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор
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