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 Л-01

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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ЛУКА
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 О 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 луке?

7.

Да ли је ради заштите од великих вода и
леда, извршено усаглашавање планираних
објеката са постојећим системом одбране
од поплава?

8.

Да ли су предвиђене мере за спречавање
нагомилавања леда у зони објекта?

9.

10.

11.

Да ли је обезбеђена стабилност обала,
корита, планираних објеката и евентуално
других објеката, на предметној деоници?
Да ли је обезбеђена стабилност обала,
корита, узводно и низводно од посматране
деонице?
Да ли је предвиђено постављање уређаја за
преузимање отпадних минералних уља,
уљних смеша, отпадних вода и других
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Напомена
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12.

отпадних материја са пловних објеката?
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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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова

33

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан
од 30 до 33

Низак
од 26 до 29

Средњи
од 21 до 25

Висок
од 17 до 20

Критичан
16 и мање

незнатан
Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак
средњи
висок
критичан

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор
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