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 ЕРНОВ-01

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ДЕПОНОВАЊЕ РЕЧНИХ
НАНОСА ИЗ ОСТАЛИХ ВОДОТОКОВА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко 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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2. ПОДАЦИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ДЕПОНОВАЊЕ РЕЧНИХ НАНОСА
Питање
1.

2.
3.

4.

5.

Да ли поседује мишљење јавног
водопривредног предузећа?
Да ли је прибављена водна сагласност?
да ли је доступна техничка документација за
експлоатацију и депоновање речних наноса?
Да у току инспекцијског надзора,
непосредним, личним увидом, на прегледаној
локацији, инспектор није затекао лице да врши
експлоатацију речног наноса са водног
земљишта или без водне сагласности?
Да ли су на обали обележени пројектовани
попречни профиле из пројекта тако да буду
јасно видљиви за потребе контроле извршених
радова и снимања упоредних попречних
профила по завршетку експлоатације ?

6.

Да ли се експлоатација врши из основног
корита у зонама таложења наноса?

7.

Да ли се поштује критеријум и ограничење
експлоатације спрудова на деоницама дужине
500 м узводно и низводно од мостова само
уколико се утврди потреба за одржавањем
протицајног профила?

8.

Да ли се ископани материјал који се неће
користити депонује у стараче и депресије?

9.

10.

11.

Да ли се одлагање неискоришћеног материјала
врши тако да се не смањује протицајни профил
и не погоршавају услови течења великих вода?
Да ли је на локацији експлоатације извршена
подела на касете (касетирање) како би се
спречила појава секундарних токова?
Да ли се ископ из речног корита врши у
узводном смеру, а од границе кинете у речном
току ка регулационој линији на обали;

Да

Не
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Да ли се извађени речни нанос депонује изван
домашаја великих вода (најмање
изнад нивоа десетогодишње велике воде);
Да ли се јаловина ископана на спрудовима
депонује у отоке, стараче и депресије
тако да се не смањује протицајни профил и не
погоршају услови течења великих вода?
Да ли се експлоатација речних наноса врши
тако да не угрожава стабилност и
функционалност објеката у речном кориту и
стабилност обала?
Да ли се поштује забрана складиштења горива,
уља и мазива у близини водотока,
замена уља, подмазивање и прање
механизације?

Да ли је о почетку радова писменим путем
обавестио орган који је издао водну
сагласност?
Да ли је о почетку радова писменим путем
обавестио надлежно јавно водопривредно
предузеће?
Да ли власник / корисник водног земљишта
води евиденцију о експлоатацији речних
наноса, која нарочито садржи податке о
локацији, врсти, количини и начину
експлоатације речних наноса?
Да ли власник / корисник водног земљишта
податке о експлоатацији речних наноса,
доставља Министарству, а на територији
аутономне покрајине надлежном органу
аутономне покрајине, најкасније до 5-ог у
месецу за претходни месец?
Да ли власник / корисник водног земљишта
податке о експлоатацији речних наноса,
доставља јавном водопривредном предузећу,
најкасније до 5-ог у месецу за претходни
месец?
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

47

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика

Незнатан

Низак

Број бодова

од 41 до 47

од 35 до 40

Средњи
од 30 до 34

Висок

Критичан

од 25 до 29

24 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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