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К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А  

С К Л А Д И Ш Т Е Њ Е  О Т П А Д А 

(ОПЕРАТЕР) 
 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ 

Назив постројења  

Адреса (улица и број) 

постројења  

Општина - Град  

Матични број  

Порески идентификациони 

број (ПИБ)  

Контакт особа у постројењу  

Назив радног места  

Телефон, Факс, E-mail  

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС  СУБЈЕКТА КОЈИ УПРАВЉА СКЛАДИШТЕМ 

1. Да ли је оператер који управља складиштем уписан у основни 

регистар? 

� Да � Не* 

2. Да ли је оператер oд надлежног органа прибавио дозволу за 

врсту складишта узимајући у обзир његову намену? 

� Да � Не* 

3. Да ли оператер складишти отпад који је уписан у дозволу за 

управљање отпадом издатом од надлежног органа? 

� Да � Не* 

* објекат за који су одговори на питања под тач. 1. и/или тач. 2. и/или тач. 3. негативни, 

 сматра се нерегистрованим субјектом и надзор се врши у складу са одредбом члана 33.  

Закона о инспекцијском надзору 
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СКЛАДИШТЕ ОТПАДА 

1. 

 

Тип складишта: �Привремено складиште на 

месту настанка 

�Складиште као постројење 

�Складиште у постројењу 

за рециклажу, поновно 

искоришћење или одлагање 

у којем се отпад припрема за 

третман, укључујући и 

трансфер станицу 

� Друго 

Напомена: 

 

2. 

Складиште је ограђено, обележено и физички обезбеђено? 
 

� Да                              

� Делимично               

� Не                              

Напомена: 

 

3. 

 

За складиште је извршен мониторинг (бука, контрола 

амбијенталног ваздуха, контрола отпадних технолошких вода)? 

 

� Да                                 

� Не                                

� Делимично 

� Није применљиво 

Напомена: 

 

4. 

 

На складишту спроведене мере за заштиту од негативног 

утицаја отпада услед расипања, процуривања (непропусна 

подлога, риголе око складишта, систем за заштиту од 

развејавања, обезбеђена средства за апсорпцију):  

� Да                                

� Делимично                 

� Не                                  

� Није применљиво         

Напомена: 

 

5. 

Складиште поседује систем за прихват зауљених вода 

(атмосферских и/или технолошких од прања) са 

манипулативних површина? 

� Да                                

� Не                                

� Није применљиво      

Напомена: 

6. 

Чишћење система за прихват зауљених вода врши се преко 

овлашћених организација: 

� Да                               

� Не                               

� Није применљиво     

Напомена:   

 

7 

На складишту је постављена опрема за заштиту од пожара? � Да                                

� Не                               

� Није применљиво      
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Напомена: 

 8.   

Дневни максимални капацитет складишта?     _______ 

 

Напомена: 

 

9. 

Попуњеност складишта?     _______ % 

Напомена: 

 

10. 

Опасан отпад је ускладиштен у затвореном објекту:  

 

� Да                                 

� Делимично                  

� Не                                  

� Није применљиво       

Напомена: 

 

11. 

Ускладиштен отпад/опасан отпад је: � Прах 

� Чврста материја 

� Вискозна материја 

� Паста 

� Муљ 

� Течна материја 

� Гасовита материја 

� Остало (прецизирати) 

Напомена: 

 

12. 

Одвојене су на безбедан начин различите врсте упакованог 

некомпатибилног опасног отпада ускладиштеног на истом 

простору? 

(Класе отпада H1, H2, H3-A, H3-B и H12 су некомпатибилне са 

осталим класама опасног отпада) 

� Да                               

� Делимично                 

� Не                               

� Није  применљиво    

Напомена: 

 

13. 

Опасан отпад је ускладиштен на начин који омогућава његов 

несметан обилазак ради контроле: 

� Да                               

� Делимично                                           

� Не   

� Није  применљиво                               

Напомена: 

 

14. 

Посуде за складиштење: � Бурад                           

� IBC контејнери 

� Џакови 

� Џамбо вреће 

� Резервоари 

� Расуто  
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� Друго (прецизирати)   

Напомена: 

 

15. 

Посуде за складиштење су исправне и немају видљива 

оштећења? 

 

� Да                              

� Делимично                  

� Не                              

� Није применљиво    

Напомена: 

 

16. 

Посуде са опасним отпадом постављене су на палете: � Да                             

� Делимично                 

� Не                               

� Није применљиво    

Напомена: 

 

17. 

Посуде за складиштење опасног отпада у течном стању 

поседују танквану  која може да заприми целокупну количину 

отпада у случају удеса? 

� Да                             

� Делимично              

� Не                              

� Није  применљиво  

 

18. 

Прописане мере у случају неконтролисаног расипања отпада � Да                              

� Не                              

� Није применљиво    

Напомена: 

 

19. 

Обезбеђене резервне посуде за потребе препакивања течног 

опасног отпада 

� Да                              

� Не                                    

� Није  применљиво   

Напомена: 

 

20. 

Отпад/опасан отпад је обележен видљиво и јасно на прописаној 

налепници: 
� Да                               

� Не                               

Напомена: 

 

21. 

Налепница којом се обележава упакован отпад/опасан отпад 

садржи све прописане податке: 

 

� Да                                       

� Делимично                

� Не                              

Напомена: 

 

22. 

Неисправна амбалажа и амбалажа са остацима отпада (налепи 

на зидовима) се предаје на третман овлашћеним оператерима: 

� Да                               

� Не                               

� Није применљиво    
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Напомена: 

 

23. 

Отпад се предаје овлашћеним оператерима: � Да                                

� Не                                    

Напомена: 

 

24. 

Да ли је опасан отпад привремено складиштен на локацији дуже 

од 12 месеци? 

�  Да 

�  Не   

Напомена: 

 

 

 

 

Представници оператера: 
Инспектори за заштиту 

животне средине 

Име и презиме: Радно место Име и презиме 
1.  1. 

 
2.  

 
 2. 

3.  

 
 3. 

 

 
  

Датум: 

 

 

 

ВАЖНE НАПОМЕНE: 

- Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом врши се 

коришћењем Контролне листе за процену ризика и одређивање приоритета за 

контролу оператера постројења за управљање отпадом – KL RIZ 01. 

-  Ова контролна листа се не бодује. 

- У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања 

код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ 

образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио 

прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.    

 

 

 

 

 


