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ЗАШТИТА ВОДА
КОНТРОЛНА ЛИСТА -КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈКП
Назив ЈКП:
Адреса (улица, број):
Град:
Општина:
Матични број
ПИБ
Kонтакт особа
Назив радног места
Телефон/Факс/E-mail
ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА
Назив постројења
Место
Шифра места
Адреса
Поштански број
Улица и број
Општина
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊЕ
Назив овлашћене лабораторије
Адреса
Контакт особа
Teлефон
Број овлашћења
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Нема постројења за пречишћавање отпадних вода
Подаци о уређају за пречишћавање
Механичко пречишћавање
отпадних вода (ППОВ)
Решетка
Сито, механички филтер
Песколов
Аерисани песколов
Таложник-уздужни
Таложник- ламинирани
Таложник-радијални
Сепаратор масти уља
Флотатор
Пешчани филтер
Биолошко пречишћавање
Лагуна
Аерациони базен
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Био-филтер
Био-диск
Нитрификација
Денитрификација
Ферментација муља

ЈАВНА КАНАЛИЗАЦИЈА/КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ
Проценат укупног становништва прикљученог на канализацију (%)
Капацитет постројења за пречишћавање отпадних вода (ЕС)
Волуметријски
Да ли се врше мерења количина отпадних
вода на канализационом систему?
Мерном опремом
Да ли се врши контрола квалитета отпадних На систему
вода
(Унети број пута годишње)
На изливу
НАПОМЕНЕ:

А) УПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СИСТЕМ ЈАВНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ/КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ
Да ли је надлежни орган јединице локалне самоуправе  Да
А1. донео акт о испуштању отпадних вода у јавну
 Не
канализацију/канализациони систем?
Б) АКЦИОНИ ПЛАН
Да ли правно лице има обавезу да донесе акциони
план за постепено достизање граничних вредности
Б1. емисије загађујућих материја у воде ? 1

 Да
 Не

* Напомена: уколико је одговор НЕ, није потребно одговарати на питања Б2, Б3 и Б4
Да ли је донет акциони план за постепено достизање
Б2. граничних вредности емисије загађујућих материја у
воде?

 Да
 Не

Б3. Да ли су у акционом плану утврђени рокови за
изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода?

 Да
 Не

Б4. Да ли правно лице поступа сагласно Акцином плану ?

 Да
 Не

В) ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
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В1.

Да ли постоји обавеза континуалног мерења количине
испуштених комуналних отпадних вода?

Да ли је извршена обавеза континуалног мерења
В2. количине комуналних отпадних вода помоћу уређаја,
мерача протока?
Да ли је извршена обавеза дисконтинуалног мерења
В3. количине испуштених отпадних вода ?2
В4. Да ли је израчуната количина испуштених отпадних
вода ?3
В5. Да ли је извршена обавеза мерења параметара
квалитета комуналних отпадних вода?4
Да ли се мери количине и испитује квалитет
В6. комуналних отпадних вода пре и после постројења за
пречишћавање отпадних вода?

Верзија 02
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 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не
 Нема обавезу
 Да
 Не
 Нема обавезу
 Да
 Не
 Делимично
 Да
 Не
 Делимично
 Не постоји постројење

В7. Да ли је обезбеђено редовно функционисање уређаја,
објеката, односно постројења за пречишћавање
отпадних вода?

 Да
 Не
 Делимично
 Не постоји постројење

В8. Да ли се води дневник рада постројења за
пречишћавање отпадних вода?

 Да
 Не
 Делимично
 Не постоји постројење
 Да
 Не
 Делимично

Да ли су емисије свих загађујућих материја у воде биле
у дозвољеним вредностима, према извештајима
В9. овлашћеног правног лица ?5
Г) ИЗВЕШТАВАЊЕ
Г1. Да ли је правно лице доставило извештај о извршеним
мерењима отпадних вода, јавном водопривредном
предузећу, министарству надлежном за послове
заштите животне средине и Агенцији за заштиту
животне средине једном годишње?
Да ли је правно лице доставило годишњи биланс
Г2. емисија Агенцији за Национални регистар извора
загађивања, односно локалној самоуправи за локални
регистар извора загађивања, у року до 31. марта?6

 Да
 Не
 Делимично
 Да
 Не
 Нема обавезу
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Напомена:
1
Правно лице и/или предузетник који има постројење за пречишћавање отпадних вода или
треба да их изгради и који испушта своје отпадне воде у реципијент или јавну канализацију,
осим постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, дужан је да донесе акциони план
за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, утврди
рокове за њихово постепено достизање, као и да поступа сагласно акционом плану
2
Дисконтинуално мерење се врши у случају сезонских/повремених активности када је
настајање и испуштање отпадне воде повремено. Мерење протока отпадних вода у току
узорковања ради испитивања квалитета отпадних вода врши се у складу са напред наведеним.
3
Количина испуштене отпадне воде не мери се код малих комуналних система за
пречишћавање отпадних вода који пречишћавају отпадну воду за насеља мања од 500 EC, где
мали проток отпадних вода не омогућава мерење тог протока. Количина отпадне воде
израчунава се из потрошње воде.
4
У складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање и/или водном дозволом
5
Потребно је проверити да ли су у извештају примењене правилне прописане ГВЕ вредности и
упоредити их са резултатима мерења. Извештај о мерењу емисије мора садржати прецизно
наведен пропис и одредбу прописа (прилог, део, став, тачка) којим је прописана гранична
вредност емисије.
6
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања,
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података је прописано за коју врсту
постројења се подаци достављају Агенцији за заштиту животне средине и за коју врсту
постројења се достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Инспектори за заштиту
животне средине

Представници оператера:
Радно место

Име и презиме

1.

1.

2.
3.

2.
3.

Датум инспекцијског надзора на терену:
Број записника, чији је саставни део контролна листа:
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