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 Ц-01

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ЦЕВОВОД

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:

1

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 Ц-01

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

ЦЕВОВОД
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВОДНОМ ОБЈЕКТУ
Назив водног објекта
Назив водног подручја
Намена водног објекта

Положај водног објекта
Општина
Катастарска општина
Катастарска парцела
Слив/подслив
Мелиорационо подручје
Водоток/акумулација
Положај
Облик својине
Додатне информације

1. Уређење водотока
2. Заштита од штетног дејства унутрашњих вода
3. Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
4. Коришћење вода
5. Заштита од поплава
6. Мониторинг

лева обала
државна

десна обала
приватна
друго

корито
непознато

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЗА ВОДНИ ОБЈЕКАТ
Максимални капацитет (l/s)
Хидраулички услови
слободно течење
под притиском
Дужина (m)
Облик попречног пресека цевовода
Димензије попречног пресека (m)
Mатеријал цевовода
Дозвољени притисак (bar)
Други подаци
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2. ПОДАЦИ О ВОДНОМ ОБЈЕКТУ
Питање
1.

Да ли је прибављена водна сагласност?

2.

Да ли поседује извештај комисије о извршеном
техничком прегледу објекта?

3.

Да ли поседује извештај јавног водопривредног
предузећа о испуњености услова из водних
услова и водне сагласности за издавање водне
дозволе?

4.

Да ли је прибављена водна дозвола?

5.

Да ли је прибављено одобрење надлежног органа
у складу са прописима којима се уређује
изградња објекта (грађевинска/употребна
дозвола) ?

6.

Да ли је доступна техничка документација о
изградњи водозахвата?

7.

8.

9.

Да ли се на водном земљишту примењује забрана
одлагања чврстог отпада и опасног и штетног
материјала?
Да ли се на водном земљишту примењује забрана
складиштење дрвета и другог чврстог материјала
на начин којим се ремете услови проласка
великих вода?
Да ли се на водном земљишту врши изградња
објеката за коришћење вода, уређење водотока,
обезбеђења пловидбе и спровођење заштитних
мера на природним купалиштима, у складу са
овим законом?

Да

Не

4
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

4
бода

0
бодова

4
бода

0
бодова

3
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

10.

Да ли се на водном земљишту предузимају радње
ради заштите људи, животиња и имовине?

2
бода

0
бодова

11.

Да ли се примењује забрана градње објекта у
поплавном подручју на начин којим се омета

2
бода

0
бодова

Напомена
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12.

13.

14.
15.

протицање воде и леда или супротно прописима
за градњу у поплавном подручју?
Да ли се примењује забрана мењања правца и
јачине тока површинске воде која природно
протиче или отиче са водног земљишта које је у
приватној својини?
Да ли се примењује забрана извођења других
радова који би могли да угрозе стабилност и
отежају одржавање регулационих, заштитних и
других водних објеката?
Да ли су усаглашени радови и мере са постојећим
објектима или будуће регулације реке, низводно
и узводно од предметне деонице
Да ли су подаци из пројекта изведених објеката
достављени јавном водопривредном предузећу
ради увођења у катастар водних објеката (чл.131.
и 132. ЗОВ-а)?
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2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

2
бода

0
бодова

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

38

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика

Незнатан

Низак

Број бодова

од 35 до 38

од 31 до 34

Средњи
од 27 до 30

Висок

Критичан

од 23 до 26

22 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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