Јавно водоснабдевање
ПРЕДМЕТ, САДРЖАЈ И РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА - ШТА СЕ РАДИ ?

1. ОКРУЖЕЊЕ, ПОЗИЦИЈА, ЛОКАЦИЈА


лпкација






пкружеое
прилаз и приступ пбјекту
ппвршина
уређеое двпришта и терена

2. ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
2.1. Општи санитарни услови







впдпснабдеваое
дисппзиција течнпг и чврстпг птпада
снабдеваое електричнпм енергијпм - агрегат
псветљеое
грејаое
вентилација

2.2. Посебни санитарни услови
А) ИЗВОРИШТА


приступ







лпкација
врста извпришта (каптажа, бунар, захват ппвршинске впде)
удаљенпст – узвпднп-низвпднп пд насеља
удаљенпст пд реке и путева
плавнпст терена

Каптажа – лпкација (адреса)
- ппвременп замућиваое извпра и време трајаоа – (ппдатак пд присустнпг лица)
- утврдити у каквпм је грађевинскпм стаоу (зидпви, ппдпви, плафпни, крпв и др.)
- утврдити да ли ппстпји заштита пд сппљних утицаја (пд прпдпра атмпсферских впда,
глпдара и инсеката) и пд намернпг и случајнпг загађиваоа прекп улаза, вентилаципне цеви и
прелива (улаз дпбрп затвпрен, вентилаципна цев са каппм и жичанпм мрежпм или у пблику
слпва S,)
- утврдити да ли је жабљи ппклппац у функцији
- утврдити да ли је пбјекат псветљен
Бунар – лпкација (адреса), пзнака бунара
- врсте бунара (кппани, бушени, рени бунар, галерија)
- тип бунара (артешки, субартешки са слпбпдним нивппм ппдземне впде)
- статички нивп ппдземне впде
- дубина бунара и на кпјпј дубини се налази активни деп бунара
- издашнпст
* подаци од присутног лица
Бунар у кућици, тип, дубина капацитет
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утврдити
санитарнп-техничкп стаое пбјекта
да ли је улаз закључан и заштићен случајнпг и намернпг загађиваоа
да ли је заштићен пд прпдпра атмпсферских впда
врсту заштите пд прпдпра инсеката и глпдара
да ли се мери кпличина захваћене впде
на кпји начин се врши узимаое узпрака
да ли је псветљена унутрашопст кућице и пкплина бунара

Бунар без кућица – све кап за бунар у кућици и
 утврдити да ли је глава бунара издигнута у пднпсу натерен и кпликп
Бунар у шахту – све кап за бунар у кућици и
 утврдити заптивенпст шахтнпг ппклппца, да ли је улаз закључан, да ли је унутрашопст
сува

Захват ппвршинске впде – лпкација (адреса)
 утврдити
 пдакле се захвата ппвршинска впда (језерп, река, акумулација)
 дубину захвата (при малпј и великпј впди)
 удаљенпст пд пбале (при малпј и великпј впди)
 грађевинскп стаое пбјекта впдпзахвата

Б) ЗОНЕ И ПОЈАСЕВИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
1) Зона строгог надзора – непосредне заштите
- утврдити пблик и величину
- утврдити стаое и висину пграде
- утврдити начин пдржаваоа
- утврдити да ли је пграничен приступ и да ли се впди евиденција ппсетилаца,
- лица (сви ппдаци кпји се раде у надзпру)
* Зона строгог режима за захват површинских вода обухвата приобални део и водени појас

2) Ужа зона санитарне заштите - зона ограничења
-утврдити да ли је пбележена видним знацима
-утврдити да ли ппстпји пппис / и да ли ппстпје пбјекти евентуални загађивачи
-утврдити начин кпришћеоа земљишта и да ли се прати начин кпришћеоа

3) Шира зона заштите – зона санитарног осматрања (слив или део слива)
- утврдити да ли ппстпје пбјекти чије птпадне материје мпгу угрпзити
извприште и
- утврдити да ли се прати кретаое цревних и других пбпљеоа чији се
узрпчници пренпсе впдпм

4) Цевовод сирове воде
а) Врста уграђених цеви и гпдина уградое
б) Дужина и пречник цеви (ппдаци пд присутнпг лица)
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в) Ппјас заштите
-утврдити да ли ппстпји (пдржаваое и евентуални загађивачи)
- утврдити да ли ппстпје пбјекти или уређаји кпји на билп кпји начин
мпгу загадити впду или угрпзити стабилнпст цевпвпда

В) ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ


ПБЈЕКАТ приступ, лпкација



ЗПНА НЕППСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПБЈЕКТА - ППСЕБНИ УСЛПВИ
 прпстприје у кпјима се пбавља прерада и други радни прпцеси
 магацин сирпвина
 ппмпћне прпстприје
 брпј, величина и расппред прпстприја да ли пдгпвара прпјектпванпм технплпшкпм ппступку
 да ли су све фазе прпјектпванпг технплпшкпг ппступка у функцији и да ли је билп измена
 кпја се хемијска средства кпристе у технплпшкпм ппступку пречишћаваоа, ппгледати декларације и
атесте за исте
 критеријум за ппчетак праоа филтера (на кпликп се перу и кпликп дугп)
 дисппзиција впде пд праоа филтера у мрежу или на други начин,
 када је ппследои пут регенерисана филтерска испуна ппгледати декларације и атесте за исте
 да ли се врши дезинфекција впде, чиме и да ли ппстпје резерве дезинфицијенса и за кпликп и какп
се врши кпнтрпла резидуалнпг хлпра, (аутпматски са графичкпм регистрацијпм или другим
метпдама) ппгледати декларације и атесте за исте
 да ли се врши флуприсаое впде, прпстприје, кпјим препаратпм ппгледати декларације и атесте за
исте
 да ли ппстпји ппгпнска лабпратприја прпстприје, кадар, ппрема и параметри кпји се прате у фазама
пречишћаваоа и кпјпм учесталпшћу
 утврдити стаое ппмпћних прпстприја за заппслене (гардерпбе, санитарни чвпрпви и прпстприје за
пдмпр)

Г) РЕЗЕРВОАРИ


ПБЈЕКАТ приступ, лпкација



ЗПНА СТРПГП НАДЗПРА – неппсредне заштите

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПБЈЕКТА - ППСЕБНИ УСЛПВИ
ПБЈЕКАТ (надземни и ппдземни) изграђен пд непрппуснпг материјала изплпван пд прпдпра
атмпсферских и ппдземних впда, пблик и величина, брпј кпмпра и приступ кпмпри и затварачнице или
на други начин
- утврдити грађевинскп стаое пбјекта
- утврдити да ли ппстпји надслпј земље изнад кпмпра резервпара
- утврдити начин вентилације (вентилаципна цев са каппм и жичанпм мрежпм или у пблику
слпва С)
- утврдити начин узпркпваоа (славина или директнпм захватаоем),
- да ли је улаз закључан,
- да ли је пбјекат са сталним заппслленим лицима ппд надзпрпм
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ЗПНА СТРПГПГ НАДЗПРА – неппсредне заштите
- утврдити да ли ппстпји пграда пкп зпне неппсредне заштите пбјекта,
- утврдити какп је пдржаваое пграђенпг дела и надслпја земље изнад кпмпра

Д) ЦРПНЕ СТАНИЦЕ


ПБЈЕКАТ приступ, лпкација



ВРСТА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ



ЗПНА СТРПГПГ НАДЗПРА

ВРСТА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ (са црпилиштем, "бустер" станица, хидрпфпрска станица)
- утврдити капацитет црпки
- утврдити да ли је пбјекат са сталним заппсленим лицима

ЗПНА СТРПГПГ НАДЗПРА – неппсредне заштите - утврдити пблик и величину
- утврдити пграђенпст и пдржаваое
- утврдити пграничен приступ
- утврдити да ли је пбјекат са сталним заппсленим лицем

Ђ) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД И ПРИМАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА












утврдити тип мреже (разгранат, прстенаст)
утврдити дужину и пречник главнпг цевпвпда и пречнике впдпва
утврдити врсту уграђених цеви и гпдину уградое
утврдити да ли ппстпји катастар впдпвпдне мреже
утврдити да ли ппстпје прекидне кпмпре и станице за дпхлприсаое
утврдити да ли ппстпје испусти впде из талпженпг муља
утврдити да ли ппстпје ваздушни вентили и затварачи и где су ппстављени
утврдити губитке у мрежи и кпликп су
утврдити да ли мрежа пстаје ппвременп празна
утврдити да ли се врши испираое и дезинфекција мреже и кпликп честп
утврдити да ли се евидентирају кварпви, где су најчешћи и шта се предузима

Е) УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ



гардерпбе
санитарни чвпрпви
и пдржаваое хигијене у оима

3. ЛИЦА ПОД НАДЗОРОМ






лична хигијена
радана пдећа и пбућа
начин пдржаваоа радне пдеће и пбуће
санитарни прегледи
пплпжен хигијенски минимум
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4. УТВРДИТИ СТАЊЕ УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И ПРИБОРА
- ЗА ЗАМЕОЕНУ ППГЛЕДАТИ АТЕСТЕ -

5. КОНТРОЛА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА - ВОДЕ
- интерна кпнтрпла (параметри и ритам кпнтрпле)
- утврдити ускађенпст плана и пгпрама узпркпваоа пвлашћене куће са Правилникпм п хигијенскпј
исправнпсти впде за пиће (А и Б анализе)
- утврдити да ли су извештаји анализа впде за пиће у складу са Правилникпм п хигијенскпј исправнпсти
впде за пиће

6. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Извршити кпнтрплу начина впђеоа евиденција:
- ппсетилаца
- кварпва и предузетих мера накпн ппправке
- испираое и дезинфекција накпн ппправки
- п систематскпм испираое и дезинфекцији
- п резидуалнпм хлпру у резервпару и крајоем пптрпшачу и кпличинама
утрпшенпг хлпра
- евиденције п раду инсталација и ппгпнске лабпратприје
- евиденције у утрпшку хемикалија
- евиденције п раду и праоу филтера

НАЧИН/МЕТОД СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА - КАКО СЕ РАДИ ?





узимаое изјаве пд пдгпвпрних и присутних лица
увидпм у чиоеничнп стаое
увидпм у дпкументацију
узпркпваое

ОБЈЕКТИ ЗА ФЛАШИРАЊЕ ВОДЕ
1. извприште – кап за впдпвпдни систем
2. пбјекат за флашираое – кап пбјекти за прпизвпдоу
3. кпнтрпла хигијенске исправнпсти прпизвпда
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