ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ ХЕМ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА
Контролна листа: Нарочито опасне хемикалије
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ И ХЕМИКАЛИЈИ
Назив привредног субјекта
Адреса (улица, број)
Град
Поштански број
Телефон / Факс
Е-mail
Интернет адреса
ПИБ
Матични број
Шифра и назив претежне
делатности
Контакт особа (име, телефон и емаил адреса)
У смислу Закона о хемикалијама правно лице је у односу на ову хемикалију:
Произвођач
Увозник
Даљи корисник-произвођач смеше
Дистрибутер
Врста коришћења:
Општа употреба
Индустријске сврхе
Професионалне сврхе
Врста хемикалије
Супстанца
Смеша
Назив хемикалије
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ

Функција одговорног лица
Име и презиме
Име оца
Датим рођења
Матични број/број пасоша1
Адреса становања/пребивалишта
Држављанство
Знање правног лица о Закону о хемикалијама, Закону о биоцидним производима и
прописима донетим на основу тих закона
Постоји знање (било интерно или од стране ангажованих лица)
Непотпуно
Не постоји

САВЕТНИК ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ
Питање

Ред.
бр.
1.

2.

3.

Напомена

Да ли привредни субјект ставља у промет
хемикалије у количини већој од 100kg
годишње ?

ДА
НЕ

Да ли привредни субјект искључиво ставља у
промет сировине за средства за заштиту биља,
лекове и медицинска средства која се користе
у хуманој и ветеринарској медицини,
козметичке производе, храну, прехрамбене
адитиве и ароме и храну за животиње и
адитиве за ту храну?
Да ли je привредни субјект који има обавезу
да обезбеди саветника за хемикалије то
учинио2?

ДА
НЕ

ДA - 2
НЕ - 0

запослен
ангажован
(Када привредни субјект нема обавезу да обезбеди
саветника за хемикалије навести то у Напомени, а
сматра се да је одговор „ДА“)

4.
5.
6.

Име и презиме саветника за хемикалије
Телефон/телефакс
e-mail адреса

Број пасоша се наводи у случају да одговорно лице није држављанин Републике Србије
Уз ово питање доставља се копија уговора о раду, односно ангажовању и потврда/уверење о положеном
испиту за саветника за хемикалије
1
2

НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Ред.
бр.
1.
2.

3.

Питање

Напомена

Да ли је доступан безбедносни лист за хемикалију на
српском језику?
Обележити ако хемикалија спада у неке од следећих:
хромати
катран угља
експлозиви
хемикалије које се користе у металургији као агенси за
лемљење, заваривање и електроплатинирање
боје за сликање у облику пасте
моторна горива
средства за заштиту биља
биоцидни производи
натријум хидроксид
калијум хидроксид
Oзначити ако је хемикалија класификована у
неку од следећих класификација:
Акутна токсичност, категорија 1
Н300
Н310
Н330
Акутна токсичност, категорија 2
Н300
Н310
Н330
Акутна токсичност, категорија 3
Н301
Н311
Н 331
Специфична токсичност за циљни орган –
једнократна изложеност, категорија 1
Н370
Н372
Мутагеност герминативних ћелија, категорија
1А или 1Б
Н340
Карциногеност, категорија 1А или 1Б
Н350
Токсичност по репродукцију, категорија 1А
или 1Б
Н360

4.

Корозивно оштећење коже, категорија 1А
Н314
Да ли правно лице поседује дозволу за
обављање делатности промета нарочито

ДA
НЕ

ДА
НЕ

5.

6.

7.

8.

9.

опасних хемикалија?
(Ако је одговор „НЕ“ контролна листа се
даље не попуњава и сматра се да је ризик
критичан)
Да ли правно лице води Књигу евиденције о
промету нарочито опасних хемикалија

ДA - 2
НЕ - 0

Да ли евиденција о промету нарочито опасне
хемикалије садржи податке о свим
потрошачима којима је нарочито опасна
хемикалија продата или уступљена без накнаде
како је прописано?

ДА-2
Делимично - 1

Да ли је у евиденцији о промету нарочито
опасне хемикалије наведен датум када је
нарочито опасна хемикалија продата или
уступљена без накнаде?
Да ли је у евиденцији о промету нарочито
опасне хемикалије наведено име, презиме и
потпис лица које је издало нарочито опасну
хемикалију?
Да ли се правно лице придржава
превентивних мера и услова за безбедно
чување и складиштење хемикалија које је
описао у захтеву за добијање дозволе?

ДА-2
Делимично - 1

НЕ-0

НЕ-0
ДА-2
Делимично - 1
НЕ-0
ДА-4
Делимично - 2
НЕ-0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
Укупан могући број бодова
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УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан
од 13 до 14

Низак
од 11до 13

Средњи
од 10 до 11
незнатан

Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак
средњи

Висок
од 9 до 10

Критичан
8 и мање

висок
критичан

Представници привредног субјекта:
Име и презиме:
1.
2.
3.
Датум:

Радно место

Инспектори за заштиту животне
средине
Име и презиме
1.
2.
3.

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ СПУ 01

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ И НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА
Назив и носилац пројекта
Адреса (улица и број)
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Контакт особа
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail
Ознака пројекта према: ЛИСТИ 1
односно ЛИСТИ 2
Надлежан орган и број решења о
давању сагласности
Надлежан орган и број решења
грађевинске односно употребне
дозволе

1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРОЈЕКТА

1. Да ли је носилац пројекта од надлежног органа прибавио
сагласност на студију процене утицаја односно студију затеченог
стања или одлуку да није потребна студија утицаја односно студија
затеченог стања?

 да

 не*

* објекат за који је одговор на питања под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и надзор се врши
у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

А. Ажурирање студије

1.

НЕ

ДЕЛ3

(2 бода)

(0 бод.)

(1 бод)

ДА

НЕ

ДЕЛ5

(2 бода)

(0 бод.)

(1 бод)

НАПОМЕНА4

Не постоји потреба ажурирања студије
(
случајеви измене технологије и реконструкције,
протека 3 године а пројекат није започео )?

Б. Утврђене ( прописане ) мере заштите животне
средине у предметној студији
2.

ДА

Да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из
одлуке о давању сагласности на студију
процене утицаја односно студије затеченог
стања у погледу прописаних мера заштите
животне средине?

3.

Да ли су прописане мере извршене из области
заштите ваздуха?

4.

Да ли су прописане мере извршене из области
заштите од буке?

НАПОМЕНА

5.

Да ли су прописане мере извршене из области
заштите вода?

6.

Да су прописане мере извршене из области
управљања отпадом?

7.

Да ли су прописане мере извршене из области
превенције удеса и одговора на удес?

В. Прописани програм праћења утицаја на животну
средину
8.

ДА

НЕ

ДЕЛ6

(2 бода)

(0 бод.)

(1 бод)

НАПОМЕНА

Да ли је извршена обавеза носиоца пројекта из
одлуке о давању сагласности на студију
процене утицаја односно студије затеченог
стања у погледу праћења утицаја на животну
средину?

9.

Да ли је извршена обавеза из области заштите
ваздуха?

10.

Да ли је извршена обавеза из области заштите
од буке?

11.

Да ли је извршена обавеза из области заштите
вода?

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова

22

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика

Незнатан

Низак

Број бодова

од 20 до 22

од 18 до 19

Средњи

Висок

Критичан

од 16 до 17

од 14 до 15

13 и мање

незнатан
низак
Степен ризика у
средњи
односу на остварени
број бодова је:
висок
критичан

незнатан
низак
Степен ризика у
средњи
односу на остварени
број бодова је:
висок
критичан

Представници оператера:
Име и презиме:

Инспектори за заштиту животне средине

Радно место

Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ ДОП

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа: ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ
Табела А
Подаци о правном лицу, предузетнику
Назив
правног
предузетника

лица,

Општина и место седишта
правног
лица,
предузетника
Матични број правног
лица, предузетника
ПИБ
правног
предузетника

лица,

Број судског
регистрационог улошка
( Попунити за установе )
Име и презиме особе за
контакт
Назив радног места особе
за контакт
Телефон особе за контакт

Електронска адреса особе
за контакт

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА
Табела Б
Да ли је правно лице, предузетник
регистрован у АПР-у или судском регистру

ДА

НЕ

□

□

А) Подаци о постројењу/ активности

А1 Назив постројења/активности

Општина постројења/активности
А2 Место постројења/активности
Улица постројења/активности
Ознака врсте
А3 постројења/активности из Уредбе,
капацитет постројења/активности 1

Ознака:

Број Листе:
Ознака делатности, капацитет
А4 постројења/активности, број Листе
из Правилника 2

Не спада у ова
постројења

Капацитет:

□
Ознака
делатности:

Капацитет
постројења:

Нема у
Правилнику

Б) Обавезе доставе података према Закону о заштити животне средине

Б1

Да ли су за постројење/активност
достављени Агенцији сви подаци за
Национални регистар извора загађивања
( Попунити за извештајни период за који је
прошао рок доставе 31. март )

Б2

Да ли су за постројење/активност
достављени јединици локалне самоуправе
сви подаци за Локални регистар извора
загађивања
( Попунити за извештајни период за који је

ДА

НЕ

□

□

2 бода

0 бода

Не постоји обавеза
достављања

□
2 бода

ДА

НЕ

□

□

2 бода

0 бода

Не постоји обавеза
достављања

□

□

прошао рок доставе 31. март )

Б3

Да ли су подаци за Национални регистар,
односно за Локални регистар, достављени у
електронском и папирном облику на
прописан начин

2 бода

ДА

Делимично

Подаци нису достављени

□

□

□

2 бода

1 бод

2 бода
Није извршен увоз/

Да ли је правно лице, предузетник
доставио Агенцији Годишњи извештај о
пластичним кесама, на прописан начин
Б4

Б5

Б6

Б7

(Попунити за полиетиленске трегер кесе,
осим биоразградивих; за извештајни
период за који је прошао рок доставе 31.
јануар)

Да ли је правно лице, предузетник
користио адитиве при производњи
полиетиленских трегер кеса, осим
биоразградивих
Да ли је оператер постројења за које се
издаје интегрисана дозвола или
асфалтне базе, обавестио министарство
о
промени власништва, закупа или
другог права

Да ли је оператер постројења за које се
издаје интегрисана дозвола или
асфалтне базе, обавестио министарство
о почетку рада новог постројења

ДА

НЕ

није вршена ова
производња

□

□

2 бода

0 бода

□
2 бода

Јесте

Није

□

□

Јесте

Није

□

□

Није вршена производња ових
производа

□

ДА

НЕ

□

□

2 бода

0 бода

Није у плану
промена

Не спада у оваква
постројења

□

□

Не спада у оваква постројења ни
нова постројења

□
2 бода

Б8

Да
ли
је
оператер
постројења/активности за које се издаје
интегрисана дозвола или асфалтне
базе, обавестио министарство о датуму

Јесте

Није

□

□

Није у плану Не спада у оваква
трајно затварање
постројења

трајног затварања постројења

1

□

□

Уколико припада у постројења/активности из Уредбе о врстама активности и постројења за које

се издаје интергисана дозвола, треба унети ознаку врсте постројења/активности из уредбе, док
капацитет постројења/активности треба изразити у истој мерној јединици као из уредбе.
Капацитет постројења се може преузети пре свега из технолошког пројекта и техничке
документације постројења, а у њиховом недостатку може се преузети из студије о процени
утицаја на животну средину, затим из захтева за издавање студије, захтева за издавање
интегрисане дозволе и друге документације, односно изјаве оператера.

2

Уколико припада у делатности из Правилника о методологији за израду националног и локалног

регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података;
треба унети да ли се постројење/активност припада Листи 1 или Листи 2 правилника, затим ознаку
делатности из листе, док капацитет постројења треба изразити у истој мерној јединици као из
листе правилника.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова

10

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

Број бодова

10 и 9

8и7

6 и мање

нема

нема

Незнатан

□

Низак

□

Средњи

□

Степен ризика у односу на
остварени број бодова је:

Инспектори за заштиту животне
средине:

Представници правног лица, предузетника:
Име и презиме:

Радно место:

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ ВАЗ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ
Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање
Табела А
Подаци о оперaтеру
Назив оператера
Општина и место
седишта оператера
Матични број
оператера
ПИБ оператера
Име особе за контакт

Назив радног места
особе за контакт
Телефон особе за
контакт
Електронска адреса
особе за контакт

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА *
ТАБЕЛА Б
Унети топлотну снагу постројења у MWth
А4
Да ли је после 05.02.2016.год. топлотна снага старог
великог и постојећег великог постројења увећана за
А5 50 MWth и више, изузев постројења у рафинерији
која користе остатке из прераде нафте

Јесте

Није

□

□

(Ово је битно због примене ГВЕ)

А6

Да ли је постројење изграђено или реконструисано
после 23.05.2009.год.

Да ли је надлежни орган одобрио прекорачење
А7 прописаних граничних вредности у случају
несташице нискосумпорног горива и природног гаса

А8

Да ли је надлежни орган изузео од примене ГВЕ
постројење са ограниченим веком трајања

Да ли је истекло 20 000 радних часова постројења са
А9 ограниченим веком трајања које је надлежни орган
изузео од примене ГВЕ

Не спада у оваква
постројења

□

Јесте

Није

□

□
Није поднет захтев за
одобрење

Јесте

Није

□

□

Јесте

Није

Није поднет захтев

□

□

□

Јесте

Није

□

□

□

Не спада у оваква
постројења

□
Да ли мало постројење, средње постројење или
старо велико постројење ради мање од 100 часова у
календарској години
А10 (У овом случају се не примењују ГВЕ, не постоји
обавеза мерења емисије и рада уређаја за смањење
емисије)

Да ли спада у мала постројења топлотне снаге 8
kWth и мање која користе течна и гасовита горива,
А11 односно топлотне снаге 50 kWth и мање која
користе чврста горива

ДА

НЕ

□

□

ДА

НЕ

□

□

Не спада у оваква
постројења

□
Не спада у оваква
постројења

□

(У овом случају не постоји обавеза мерења емисије)
Да ли постројење ради мање од 500 часова у
календарској години
А12 (У овом случају не постоји обавеза континуалног
мерења)

Унети број радних дана постројења у сваком
полугодишту календарске године:
А13

ДА

НЕ

□

□

Година:

Година:

Прво полугодиште:

Друго полугодиште:

Б ) Повремена мерења емисије

Б1

Да ли је овлашћено правно лице у
календарској години извршило прописан
број повремених мерења емисије за све

Делимично

ДА

НЕ

□

□

Осам
бода

Нула
бода

загађујуће материје 2

Не постоји обавеза
повременог
(нека мерења нису
мерења емисије
извршена)

□

□

Четри бода

Осам бода

Б2

Да ли су у календарској години сва
повремена мерења емисије (и
контролно ако постоји) извршена у
условима највећег оптерећења
постројења и условима уобичајене
потрошње горива
(За мерење пре 02.02.2016.год. попунити
за услове уобичајеног оптерећења,
уместо највећег)

Б3

Б4

Б5

Да ли је испуњено да на мерном месту
не постоји разблаживање отпадних
гасова и да не постоји мешање са
отпадним гасовима из стационарног
извора који не спада у постројење за
сагоревање

Да ли је мерно место постављено у
складу са мерном методом 3

Да ли оператер поступа тако да не
постоји потреба контролног мерења
емисије због основане сумње у
повремена и континуална мерења и
друго

Повремена мерења емисије
нису извршена
ДА

НЕ

□

□

□
Два бода

Два бода

Нула бода

ДА

НЕ

Не постоји мерно место

□

□

□

Четри бода

Нула бода

Четри бода

ДА

НЕ

Не постоји обавеза
повременог мерења емисије

□

□

Два бода

Нула бода

□
Два бода

ДА

НЕ

Мерења емисије нису вршена

□

□

□

Четри бода

Нула бода

Четри бода

4

В) Континуално мерење емисије
В1

Да ли је у календарској години за све
загађујуће материје извршена обавеза
континуалног мерења емисије, уз

Делимично
ДА

НЕ
(током значајног

Не постоји обавеза
континуалног
мерења емисије

прибављену сагласност министарства

□

□

Осам
бода

Нула
бода

периода нису
вршена сва
обавезна мерења)

□

□

Осам бода

Четри бода

В2

Да ли је овлашћено лице у претходном
периоду извршило испитивање
исправности свих уређаја за континуално
мерење емисије

(AST испитивање једном годишње, QAL 2
испитвање једном у пет година и после
поправке и премештања уређаја)

ДА

НЕ

□

□

Четри бода

Нула бода

Није вршено континуално
мерење емисије

□
Четри бода

Г) Други одговарајући поступци одређивања концентрације загађујуће материје ( поступци другачији од
повременог и континуалног мерења )

Г1

Да ли је одређивање концентрације
(сумпор диоксида, оксида азота и
прашкастих материја) другим
одговарајућим поступком, извршено у
складу са одобрењем надлежног органа,
у случају постројења топлотне снаге
једнаке и веће од 100 MWth

ДА

НЕ

Не постоји овакво одобрење

□

□

□

Осам бода

Нула бода

Осам бода

Д) Прекорачење граничних вредности емисије

Д1

Д2

Да ли су у календарској години емисије
свих загађујућих материја биле у
дозвољеним вредностима, према

ДА

НЕ

□

□

извештајима овлашћеног правног лица 5

Осам бода

Нула бода

Да ли је оператер предузео мере и свео
емисије на дозвољене вредности, после
прибављања извештаја према којем
постоји недозвољена емисија

ДА

Не постоји извештај о мерењу
емисије

□
Осам бода

НЕ

□

□

Два бода

Нула бода

Нема извештаја са
прекорачењем дозвољених
вредности емисије

□
Два бода

Д3

Д4

Д5

Да ли је извршена обавеза да постројење
није било у раду више од 24 часа
непрекидно и више од 120 часова у
календарској години, током прекида
рада уређаја за уклањање загађујућих
материја

Да ли постоји евиденција о раду уређаја
за спречавање или смањивање емисије
загађујућих материја

Да ли су све време били у раду мерни
уређаји који континуално прате
параметре рада уређаја и постројења за
пречишћавање прашкастих материја
(Обавеза постоји код постројења са
масеним протоком прашкастих материја
од 1 до 3 kg/h)

ДА

НЕ

Не постоји уређај

□

□

□

Шест бода

Нула бода

Шест бода

ДА

НЕ

Не постоји уређај

□

□

□

Два бода

Нула бода

Два бода

ДА

□
Четри
бода

НЕ

□
Нула бода

Није извршена
обавеза постављања
мерног уређаја

□

Не постоји
обавеза
постављања
мерног уређаја

□

Нула бода

Четри бода

Ђ) Ниво загађујућих материја у ваздуху у околини постројења ( квалитет ваздуха )
Делимично

Ђ1

Да ли је извршена обавеза мерења
нивоа свих загађујућих материја у
околини постројења, од стране
овлашћеног лица

ДА

НЕ

□

□

Два бода Нула бода

(нека мерења из
решења нису
извршена)

□

Мерење није
наложено
решењем

□
Два бода

Нула бода

Ђ2

Да ли су нивои свих загађујућих материја
у ваздуху у дозвољеним вредностима,
према резултатима из извештаја

ДА

□

НЕ

Не постоји извештај

Четри
бода

овлашћеног лица

Ђ3

Да ли је у случају прекорачења
дозвољеног нивоа загађујуће материје у
ваздуху, оператер предузео техничкотехнолошке мере или обуставио
технолошки процес, како би ниво
загађујуће материје свео у дозвољене
вредности

□

□

Нула бода

Четри бода

ДА

НЕ

Нема извештаја са прекорачењем
дозвољеног нивоа у ваздуху

□

□

□

Два бода Нула бода

Два бода

Е) Достава података државним органима

Е1

Да ли је оператер у року доставио годишњи биланс емисија
Агенцији за Национални регистар извора загађивања, односно

Јесте

Није

локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања 6

□

□

ДА

НЕ

□

□

Један бод

Нула бода

(Попунити за извештајни период за који је прошао рок доставе
31. јануар)

E2

Да ли je оператер у року достављаo надлежном органу све
месечне и годишњи извештај о континуалном мерењу емисије
( тромесечно, односно до 31. јануара наредне године ) и све
извештаје о повременом мерењу емисије ( у року од 30 дана
од дана мерења ). (Попунити за извештајни период за који је
прошао рок доставе)

Ж) Нова и реконструисана постројења после 23.05.2009.год.
Није истекао

Ж1

Да ли је на основу Закона о заштити
ваздуха надлежни орган издао дозволу
или привремено одобрио рад
постројења које је изграђено или
реконструисано после 23.05.2009.год.

Ж2

7

Да ли је прибављен извештај овлашћеног
лица о гаранцијском мерењу емисије
које је извршено у условима највећег
оптерећења постројења

ДА

□
Четри
бода

НЕ

□
Нула бода

ДА

НЕ

□

□

пробни рад из
решења

Не постоји обавеза
прибављања
дозволе

□

□

Четри бода

Четри бода

Није истекао
рок за
гаранцијско
мерење емисије

Не постоји обавеза
гаранцијског мерења
емисије

Четри
бода

Нула бода

□

□

Четри бода

Четри бода

Није истекао
Да ли је прибављен извештај овлашћеног
лица о мерењу нивоа загађујућих
материја у ваздуху у околини
постројења, у поступку прибављања
дозволе за рад према Закону о заштити
ваздуха

Ж3

ДА

□
Четри
бода

НЕ

□
Нула бода

рок за ово
мерење

□
Четри бода

Не постоји ова
обавеза

□
Четри бода

*

Одговори на питања треба да укључе и обавезе које су одређене студијом о процени утицаја на
животну средину а које су строжије од обавеза прописаних Законом о заштити ваздуха и његовим
подзаконских прописа. На пример студијом могу бити прописана континуална мерења емисије и
мерење квалитета ваздуха.
*

Ради процене степена ризика обавезно је одговорити на сва питања.

Напомена:
1

У постројења за сагоревање не спадају постројења у којима се продукти сагоревања користе за
директно грејање, сушење или другу обраду предмета и материјала; као и други случајеви из
члана 3 тачка 6) уредбе којом су прописане ГВЕ.
2

Обавеза повременог мерења емисије не постоји у случају постројења на којем се врши
континуално мерење, као и у случају постројења топлотне снаге једнаке и веће од 100 MWth када
се одређивање концентрације сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја врши
другим одговарајућим поступком уз прибављено одобрење надлежног органа. Мерењем морају
бити обухваћене све јединице постројења ( на пример случај више котлова везаних на исти
димњак ).
Уколико за мерење емисије одређене загађујуће материје не постоји овлашћено лице, треба
сматрати да је оператер извршио законску обавезу.

Мерно место мора бити у складу са стандардом ISO 15259, између осталог на равном
делу цевовода дужине 5 хидрауличка пречника цевовода узводно и два хидрауличка
пречника цевовода низводно од мерног места.
3

4

Случајеви основане сумње су прописани чланом 21. Уредбе о мерењима емисија загађујућих
материја из стационарних извора загађивања.

5

Правилно поређење резултата мерења из извештаја са прописаном ГВЕ је меродавније од
закључка извештаја у којем је примењена погрешна ГВЕ.
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.
7

Обавеза прибављања дозволе је прописана за ново и реконструисано постројење, за које другим
законима није прописано издавање интегрисане дозволе нити израда студије о процени утицаја
на животну средину. Према Закону о планирању и изградњи, надлежни орган по потреби издаје
решење о пробном раду а након његовог завршетка се прибавља употребна дозвола. Овим
законом је прописано значење појма реконструкције.
РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова

83

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика

Незнатан

Низак

83 и 82

81 и 80

Број бодова

Висок

од 68

од 59

до 79

до 67

Критичан

58 и мање

Незнатан

□

Низак

□

Средњи

□

Висок

□

Критичан

□

Степен ризика у односу на
остварени број бодова је:

Средњи

Инспектори за заштиту животне
средине:

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место:

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ ВАЗ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА
Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за тачкасте и дифузне стационарне изворе загађивања који
не спадају у постројења за сагоревање

Табела А
Подаци о опертаеру
Назив оператера
Општина и место
седишта оператера
Матични број
оператера
ПИБ оператера
Име особе за контакт
Назив радног места
особе за контакт
Телефон особе за
контакт
Електронска адреса
особе за контакт

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА*
Табела Б
А) Подаци о стациoнарном извору загађивања ( постројењу ) који не спада у постројења за сагоревање
Назив постројења/
А1
ознака димњака
Општина постројења
А2 Место постројења
Улица постројења

Да ли се отпадни гасови испуштају у
А3 ваздух кроз посебно дефинисан испуст
(димњак, цев)

Врста постројења, капацитет
А4

1

ДА

НЕ

□

□

Врста постројења
А5

( у односу на датум
06.01.2016.године* )

Постојећи стационарни извор
загађивања, који не спада у
постројења за сагоревање

Нови стационарни извор
загађивања, који не спада у
постројења за сагоревање

□

□

Да ли је постројење изграђено или
А7
реконструисано после 23.05.2009.год.

Да ли постројење ради мање од 500
часова у календарској години
А8 (У овом случају не постоји обавеза
континуалног мерења)

Јесте

Није

□

□

ДА

НЕ

□

□

Година:
Унети број радних дана постројења у
сваком полугодишту календарске
Прво полугодиште:
А9 године:

Година:
Друго полугодиште:

Б ) Повремена мерења емисије

Б1

Б2

Да ли је овлашћено правно лице у
календарској години извршило прописан
број повремених мерења емисије за све
загађујуће материје

Делимично

ДА

НЕ

□

□

Осам
бода

Нула
бода

Не постоји обавеза
повременог
(нека мерења нису
мерења емисије
извршена)

2

Да ли су у календарској години сва
повремена мерења емисије (и контролно
ако постоји) извршена у условима
највећег оптерећења постројења и

ДА

НЕ

□

□

□

□

Четри бода

Осам бода

Повремена мерења емисије
нису извршена

условима уобичајене потрошње горива

Два бода

Нула бода

□

(За мерење пре 02.02.2016.год. попунити
за услове уобичајеног оптерећења,
уместо највећег)

Б3

Б4

Б5

Да ли је испуњено да на мерном месту не
постоји разблаживање отпадних гасова и
да не постоји мешање са отпадним
гасовима из друге врсте постројења

Да ли је мерно место постављено у
складу са мерном методом 3

Да ли оператер поступа тако да не
постоји потреба контролног мерења
емисије због основане сумње у
повремена и континуална мерења и
друго

Два бода

ДА

НЕ

Не постоји мерно место

□

□

□

Четри бода

Нула бода

Четри бода

ДА

НЕ

Не постоји обавеза
повременог мерења емисије

□

□

Два бода

Нула бода

□
Два бода

ДА

НЕ

Мерења емисије нису вршена

□

□

□

Четри бода

Нула бода

Четри бода

4

В) Континуално мерење емисије
Делимично

В1

Да ли је у календарској години за све
загађујуће материје извршена обавеза
континуалног мерења емисије, уз
прибављену сагласност министарства

ДА

НЕ

□

□

Осам
бода

Нула
бода

(током значајног Не постоји обавеза
континуалног
периода нису
мерења емисије
вршена сва
обавезна мерења)

□
Четри бода

□

Осам бода

В2

Да ли је овлашћено лице у претходном
периоду извршило испитивање
исправности свих уређаја за континуално
мерење емисије

(AST испитивање једном годишње, QAL 2
испитвање једном у пет година и после
поправке и премештања уређаја)

ДА

НЕ

□

□

Четри бода

Нула бода

Није вршено континуално
мерење емисије

□
Четри бода

Д) Прекорачење граничних вредности емисије

Д1

Да ли су у календарској години емисије
свих загађујућих материја биле у
дозвољеним вредностима, према

ДА

НЕ

□

□

извештајима овлашћеног правног лица 5

Осам бода

Нула бода

Не постоји извештај о мерењу
емисије

□
Осам бода

Д2

Да ли је оператер предузео мере и свео
емисије на дозвољене вредности, после
прибављања извештаја према којем
постоји недозвољена емисија

ДА

НЕ

□

□

Два бода

Нула бода

Нема извештаја са
прекорачењем дозвољених
вредности емисије

□
Два бода

Д3

Д4

Да ли је оператер у најкраћем року
отклонио квар или поремећај,
прилагодио рад насталој околности или
обуставио технолошки процес, у случају
прекорачења граничних вредности
емисије због поремећаја технолошког
процеса или квара уређаја за смањење
емисије
Да ли постоји евиденција о раду уређаја
за спречавање или смањивање емисије

ДА

НЕ

□

□

Није било поремећаја процеса нити
квара уређаја за смањење емисије

□

Шест бода Нула бода

ДА

Шест бода

НЕ

Не постоји уређај

загађујућих материја

Д5

Да ли су све време били у раду мерни
уређаји који континуално прате
параметре рада уређаја и постројења за
пречишћавање прашкастих материја
(Обавеза постоји код постројења са
масеним протоком прашкастих материја
од 1 до 3 kg/h)

□

□

□

Два бода

Нула бода

Два бода

ДА

□
Четри
бода

НЕ

□

Није извршена
обавеза постављања
мерног уређаја

□

Нула бода

Не постоји
обавеза
постављања
мерног уређаја

□

Нула бода

Четри бода

Ђ) Ниво загађујућих материја у ваздуху у околини постројења ( квалитет ваздуха )
Делимично

Ђ1

Да ли је извршена обавеза мерења нивоа
свих загађујућих материја у околини
постројења, од стране овлашћеног лица

ДА

НЕ

□

□

(нека мерења из
решења нису
извршена)

Мерење није
наложено
решењем

□

□

Два бода Нула бода

Два бода
Нула бода
ДА
Ђ2

Ђ3

Да ли су нивои свих загађујућих материја
у ваздуху у дозвољеним вредностима,
према резултатима из извештаја
овлашћеног лица

Да ли је у случају прекорачења
дозвољеног нивоа загађујуће материје у
ваздуху, оператер предузео техничкотехнолошке мере или обуставио
технолошки процес, како би ниво
загађујуће материје свео у дозвољене
вредности

НЕ

Не постоји извештај

□

□

Четри
бода

Нула бода

Четри бода

ДА

НЕ

Нема извештаја са прекорачењем
дозвољеног нивоа у ваздуху

□

□

□

Два бода Нула бода

Е) Достава података државним органима

□
Два бода

Е1

Да ли је оператер у року доставио годишњи биланс емисија
Агенцији за Национални регистар извора загађивања, односно
локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања

Јесте

Није

□

□

ДА

НЕ

□

□

Један бод

Нула бода

(Попунити за извештајни период за који је прошао рок доставе
31. јануар) 6

E2

Да ли je оператер у року достављаo надлежном органу све
месечне и годишњи извештај о континуалном мерењу емисије
( тромесечно, односно до 31. јануара наредне године ) и све
извештаје о повременом мерењу емисије ( у року од 30 дана
од дана мерења )
(Попунити за извештајни период за који је прошао рок
доставе)

Ж) Нова и реконструисана постројења после 23.05.2009.год.
Није истекао

Ж1

Да ли је на основу Закона о заштити
ваздуха надлежни орган издао дозволу
или привремено одобрио рад
постројења које је изграђено или
реконструисано после 23.05.2009.год.7

ДА

□
Четри
бода

НЕ

□
Нула бода

пробни рад из
решења

□

□

Четри бода

Четри бода

Није истекао
ДА
Ж2

Да ли је прибављен извештај овлашћеног
лица о гаранцијском мерењу емисије
које је извршено у условима највећег
оптерећења постројења

□
Четри
бода

□

рок за
гаранцијско
мерење емисије

Нула бода

□

НЕ

Четри бода

Ж3

Да ли је прибављен извештај овлашћеног
лица о мерењу нивоа загађујућих
материја у ваздуху у околини постројења,
у поступку прибављања дозволе за рад
према Закону о заштити ваздуха

ДА

НЕ

□

□

Четри

Нула бода

Не постоји обавеза
прибављања
дозволе

Не постоји обавеза
гаранцијског мерења
емисије

□
Четри бода

Није истекао

Не постоји ова
обавеза

рок за ово
мерење

□

бода

□

Четри бода

Четри бода

* Одговори на питања треба да укључе и обавезе које су одређене студијом о процени утицаја на
животну средину а које су строжије од обавеза прописаних Законом о заштити ваздуха и његовим
подзаконских прописа. На пример студијом могу бити прописана континуална мерења и мерење
квалитета ваздуха.
* Ради процене степена ризика обавезно је одговорити на сва питања и у случају дифузних извора
емисије и у случају оних са посебно дефннисаним испустом ( тачкасти извори емисије).

Напомена:
1

Треба унети врсту постројења из поднаслова и по потреби из табеле Прилога 1 Уредбе о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање. На пример: „Ливнице сивог ливеног гвожђа(сивог
лива), легираног ливеног гвожђа и челика“ и по потреби „Постројење електричне пећи“. Уколико
се ради о постројењу које није наведено у Прилогу 1, онда треба унети шта се производи на
постројењу.
Капацитет постројења се може преузети пре свега из технолошког пројекта и техничке
документације постројења, а у њиховом недостатку може се преузети из студије о процени
утицаја на животну средину, затим из захтева за издавање студије, захтева за издавање
интегрисане дозволе и друге документације, односно изјаве оператера.
2

Обавеза повременог мерења емисије не постоји у случају постројења на којем се врши
континуално мерење. Мерењем морају бити обухваћене све јединице постројења које испуштају
загађујуће материје.
Уколико за мерење емисије одређене загађујуће материје не постоји овлашћено лице, треба
сматрати да је оператер извршио законску обавезу.

Мерно место мора бити у складу са стандардом ISO 15259, између осталог на равном
делу цевовода дужине 5 хидрауличка пречника цевовода узводно и два хидрауличка
пречника цевовода низводно од мерног места.
3

4

Случајеви основане сумње су прописани чланом 21. Уредбе о мерењима емисија загађујућих
материја из стационарних извора загађивања.
5

Правилно поређење резултата мерења из извештаја са прописаном ГВЕ је меродавније од
закључка извештаја у којем је примењена погрешна ГВЕ.

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.

7

Обавеза прибављања дозволе је прописана за ново и реконструисано постројење, за које другим
законима није прописано издавање интегрисане дозволе нити израда студије о процени утицаја
на животну средину. Према Закону о планирању и изградњи, надлежни орган по потреби издаје
решење о пробном раду а након његовог завршетка се прибавља употребна дозвола. Овим
законом је прописано значење појма реконструкције.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова

75

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика

Незнатан

Низак

Број бодова
75 и 74

Степен ризика у односу на
остварени број бодова је:

Средњи

Висок

од 60

од 51

до 71

до 59

Критичан

73 и 72

50 и мање

Незнатан

□

Низак

□

Средњи

□

Висок

□

Критичан

□
Инспектори за заштиту животне
средине:

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место:

Име и презиме:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ БУК

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица( предузетника)
Адреса (улица и број)
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Контакт особа
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail
Надлежан орган и број решења
грађевинске односно употребне
дозволе
Намена простора где се налази
надзирани објекат (индустријска
подручја, градски центар, пословностамбена подручја, чисто стамбена
подручја, туристичка, подручја за
одмор и друго )

1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА
1. Да ли је правно лице ( предузетник ) уписано у АПР регистар или
судски регистар?

 да

 не*

* објекат за који је одговор на питања под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и надзор се врши
у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

А. ИЗВОРИ БУКЕ

1.

Да ли су спроведене мере за заштиту од буке у
животној средини ?

2.

Да ли за изворе буке који су трајно постављени
у отвореном простору на нивоу тла постоје
подаци произвођача опреме о нивоу звучне
снаге које емитују?

3.

Да ли за изворе буке у току њихове
експлоатације постоје прописани технички
захтеви?

4.

Да ли су мерења нивоа буке извршена при
условима максималне емисије буке, односно
када су сви уређаји укључени при највећем
оптерећењу?

5.

Да ли су резултати мерења у складу са
дозвољеним вредностима из правилника?

В. Извештај о мерењу нивоа буке

6.

Навести назив стручне организације која је
извршила мерење буке и број овлашћења
министарства надлежног за заштиту животне
средине

ДА

НЕ

ДЕЛ7

(2 boda)

(0 bod.)

(1 bod)

НАПОМЕНА8

7.

Број и датум извештаја

8.

Датум мерења буке

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова

10

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

Број бодова

од 9 до 10

8

7

6

5 и мање

незнатан
низак
Степен ризика у
средњи
односу на остварени
број бодова је:
висок
критичан

Представници оператера:
Име и презиме:

Инспектори за заштиту животне средине

Радно место

Име и презиме

1.

1.

2.

2.

Датум:

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА

Ознака: КЛ ОТП-П

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Обавезе произвођача отпада* у чијем раду настаје неопасан и инертан отпад, из Закона о
управљању отпадом
Табела А
Подаци правног лица, предузетника, односно другог лица
Назив
правног
лица,
предузетника,
односно
другог лица
Општина
и
место
седишта правног лица,
предузетника
Матични број правног
лица, предузетника
ПИБ
правног
лица,
предузетника
Број судског
регистрационог улошка
(Попунити за установе )
Име и презиме особе за
контакт
Назив радног места особе
за контакт
Телефон особе за контакт
Електронска адреса особе
за контакт

Контролна листа се односи и на лица у чијој активности није настао отпад али су постали
власници отпада према значењу израза из Закона о управљању отпадом, услед околности
промене власништва над локацијом произвођача отпада.
*

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА
Табела Б
А) Подаци о постројењу и активности у чијем раду настаје неопасан и инертан отпад
Назив
постројења/активности
Општина
постројења/активности
Место
постројења/активности
Улица
постројења/активности
Да ли у раду постројења/обављању активности на
локацији настаје више или мање од 100 тона отпада
А1
који има карактер неопасног отпада
(Ово је битно у вези Плана управљања отпадом)
Да ли се на локацији произвођачa отпада складишти
А2 више или мање од две тоне неопасног отпада
(Ово је битно у вези питања под В1)
Да ли се на локацији произвођачa отпада складишти
А3 више од 10 тона инертног отпада
(Ово је битно у вези питања под В1)
Да ли произвођач отпада врши третман неопасног или
инертног отпада, самостално или преко посредника или
А4 другог правног лица или предузетника
(Уколико је одговор „да“, за питања у вези третмана
отпада треба користити другу контролну листу)

 Више од 100 тона
 100 тона и мање
 Не настаје неопасан отпад
 Више од две тоне
 2 тоне и мање
 Не настаје неопасан отпад
 Више од 10 тона
 10 тона и мање
 Не настаје инертан отпад
 Да
 Не

Б) Документација о отпаду
Б1 Да ли је произвођач отпада сачинио План управљања

 Да

( 4 бода )

 Не
( 0 бода )
 Не постоји обавеза (4 бода)

отпадом

Б2

Да ли План управљања отпадом садржи све ставке из
члана 15. Закона о управљању отпадом

Да ли је произвођач отпада извршио ажурирање Плана
Б3 управљања отпадом у року од три године

Да ли је произвођач отпада одредио лице одговорно за
управљање отпадом

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Не постоји обавеза израде
Плана ( 2 бода )
 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Не постоји обавеза
ажурирања ( 2 бода )

Да ли је за сав неопасан и инертан отпад извршена
класификација отпада у складу са Правилником о
Б5
категоријама, испитивању и класификацији отпада

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Да
( 4 бода )
 Не
( 0 бода )
 Делимично ( 2 бод )

Да ли произвођач отпада поседује Документе о
кретању отпада потписане од примаоца отпада, за све
Б6 случајеве предаје отпада
( Прописана је обавеза чувања најмање две године)

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Није предаван отпад (2 бода)

Да ли је произвођач отпада предавао неопасан и
инертан отпад само лицима која су овлашћена за
Б7
управљање отпадом истог индексног броја отпада

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Није предаван отпад (2 бода)

Б4

Да ли је произвођач отпада доставио Агенцији за
заштиту животне средине Образац ГИО 1 – Годишњи
извештај о отпаду произвођача отпада, попуњен са
свим подацима у информациони систем Националног
Б8
регистра извора загађивања и у папирном облику
потписан и оверен
(Попунити за календарску годину за коју је прошао рок
доставе 31. март)
Да ли произвођач отпада, за све врсте неопасног и
инертног отпада води евиденцију о отпаду који настаје
Б9 и који предаје, на прописаном обрасцу Образац ДЕО 1
- Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Достављен само на један од
два начина ( 1 бод )

 Да
 Не

( 2 бода )
( 0 бода )

В) Привремено складиштење отпада и друго поступање
В1

Да ли је за привремено складиштење неопасног отпада
и инертног отпада, од надлежног органа прибављена

 Да
 Не

( 2 бода )
( 0 бода )

дозвола за управљање отпадом или потврда о
изузимању од обавезе прибављања дозволе
Да ли се све количине отпада који се не користи као
секундарна сировина нити за добијање енергије,
привремено складиште тако да нема утицаја на здравље
В2
људи и животну средину и да нема мешања различитих
врста отпада, као ни мешања отпада са водом

 Да
( 8 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (8 бода)

Да ли се све количине отпада који се користи као
секундарна сировина1, налазе у складишту отвореног
В3 или затвореног типа, које је ограђено и под сталним
надзором

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (2 бода)

Да ли се све количине отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије1,
В4 складиште на стабилној и непропусној подлози, са
одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (2 бода)

Да ли се све количине отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије1, налазе
В5 у складишту са системом за потпуни контролисани
прихват атмосферске воде са свих манипулативних
површина 2
Да ли се све количине течног отпада који се користи
као секундарна сировина или за добијање енергије1,
В6 складиште у посудама које су обезбеђене непропусном
танкваном која може да прими целокупну количину
отпада у случају процуривања
Да ли се све количине прашкастог отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање
В7 енергије1 , складиште на начин којим се обезбеђује
заштита од запрашивања околног простора
Да ли је складиште отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије1,
В8 опремљено системом за заштиту од пожара и системом
за спречавање настајања удеса
Да ли су све количине отпада који се користи као
секундарна сировина 1, видљиво и јасно обележене
В9 натписом који садржи назив и седиште или знак
произвођача, назив и индексни број отпада
Да ли је произвођач отпада мешао опасан отпад са
В10 неопасним отпадом, осим у случајевима када се овим
обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и

 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (2 бода)
 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (2 бода)
 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема оваквог отпада (2 бода)
 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Нема потребе за овим
системима (2 бода)
 Да
( 2 бода )
 Не
( 0 бода )
 Тренутно нема оваквог
отпада на локацији (2 бода)
 Да
 Не

здравља људи и животне средине и не долази до
штетног дејства на животну средину и здравље људи
(У овом случају је потребно обавестити инспектора
који је надлежан за надзор поступања са опасним
отпадом)
Да ли је произвођач неопасног или инертног отпада
вршио његово одлагање на локацији која не испуњава
В11 техничке, технолошке и друге прописане услове или
без претходног третмана или је одлагао заједно са
опасним отпадом

 Да

( 0 бода )

 Не

( 4 бода )

Ради процене степена ризика обавезно је одговорити на сва питања.
Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или добијање енергије је прописано да се
ови услови не односе на врсте отпада за који се врши термички третман отпада у складу са
посебним прописом.
2
Примери система за потпуни контролисани прихват атмосферске воде су: цокле на ободу
складишта, жлебови за спровођење течности, слепе јаме и сепаратори уља од воде и друго
погодно.
*
1

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
50

Укупан могући број бодова
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Незнатан

Низак

Средњи

Висок

Критичан

50 и 49

од 34
до 48

од 23
до 33

22 и мање

нема

Незнатан
Степен ризика у односу на
остварени број бодова је:

Низак
Средњи
Висок

Представници правног лица, предузетника; односно друго лице:
Име и презиме:
1.

Радно место:

□
□
□
□
Инспектори за заштиту животне
средине:
Име и презиме:
1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

