Република Србија

Ознака: КЛ ОТП 03
Верзија 03
од 13.10.2017.

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД– ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

Инсапекција за заштиту животне средине

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА
ТРЕТМАН ОТПАДА
(ОПЕРАТЕР)
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ
Локација постројења за
третман
Адреса (улица и број)
постројења
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Контакт особа у постројењу
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail

ТРЕТМАН ОТПАДА
Врста отпада који се третира:

1.

 Неопасан
________________
Индексни број
 Опасан
________________
Индексни број

Напомена:
Постројење за третман отпада је:
2.

Напомена:
Постројење обавља третман отпада поступком

3.

4.

 Стационарно
 Мобилно

 Механички
 Физичко-хемијски
 Биолошки
 Термички
 Друго (прецизирати)

Напомена
Да ли постоји дозвола за примењени начин третмана отпада  Да
који се третирају у постројењу?
 Не*
*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрованим субјектом и надзор се врши у складу са
одредбом члана 33. Закона о инспекцијском
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Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?
5.

 Да
 Не*

*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрованим субјектом и надзор се врши у складу са
одредбом члана 33. Закона о инспекцијском

6.

7.

Да ли постројење за третман отпада, према инсталисаном
капацитету и врсти активности има обавезу прибаљања
интегрисане дозволе?
Напомена:

 Да
 Не

Да ли су испоштовани услови и мере за спречавање, смањење
 Да
и отклањање негативних утицаја на животну средину,
 Делимично
прописани дозволом, као и другим актима (Мере из студије
 Не
за процену утицаја на ЖС, мере из решења да није потребна
 Није применљиво
Студија опроцени утицаја на ЖС)?
Напомена:
Да ли је истакнута табла са подацима о оператеру
постројења?

8.

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:

9.

10.

Да ли је локација постројења обезбеђена од неовлашћеног
приступа?
Напомена:

 Да
 Не

Да ли је обезбеђена просторија за чување евиденције о
постројењу и евиденције о управљању отпадом?

 Да
 Не

Напомена:

Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
- именовано одлуком
- у сталном радном односу
- кажњаван
11.
- стручна спрема одговарајућа
Напомена:

 Да
 Да
 Да
 Да

 Не
 Не
 Не
 Не

Опис постројења (инсталирана опрема) у радном плану и
 Да
издатој дозволи за третман отпада одговара затеченом стању?  Делимично
 Не
12.
Напомена:
Опис технолошког поступка у радном плану и издатој
13. дозволи за третман отпада одговара затеченом стању?

 Да
 Делимично
 Не
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Напомена:
Евиденција о раду постројења, укључујући и системе за
 Да
смањење негативног утицаја на животну средину и проблеми  Делимично
у функционисању се редовно прате и евидентирају застоји
 Не
14.
 Није применљиво
Напомена:
Да ли постоје Извештаји о испитивању отпада за потребе
третмана отпада?
15.

 Да
 Делимично
 Не

Напомена:
Да ли се врши намешавање различитих врста отпада, пре
његовог третмана под надзором квалификованог лица?
16.

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
Да ли постоји Извештај о испитивању отпада за потребе
третмана отпада, за смеше отпада који се третира?
17.

 Да
 Делимично
 Не
 Није применљиво

Напомена:

18.

Да ли је извршено испитивање отпада насталог третманом, за  Да
потребе класификације?
 Не
Напомена:

Поступање са отпадом након третмана (новонастали токови):  Као секундарна
сировина/енергент предају
овлашћеном оператеру
 Одлаже на депонију
 Одлаже на сметлиште
19.
 Друго (прецизирати)
 Није применљиво
Напомена:
Да ли се отпад, генерисан из процеса рада предаје
овлашћеним оператерима (апсорбенти, пуцвал, неисправна
20. амбалажа)?

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
МОНИТОРИНГ
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Периодично мерење емисије штетних и опасних материја у
ваздух реализовано у складу са прописом којим се уређују
21. мерења емисије за овакву врсту активности:
Напомена:

 Да
 Не
 Није применљиво

Периодично мерење емисије се спроводи према Плану
мерења емисије израђеном од овлашћеног правног лица

 Да
 Не
 Није применљиво

22.
Напомена:
Резултати мерања емисије у ваздух су у складу са ГВЕ:
23.

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
Постављен мерач за мерење количина отпадних вода
24.

Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
Мерење емисије штетних и опасних материја у отпадне воде  Да
реализовано:
 Не
 Није применљиво
25.
Напомена:
Резултати мерања емисије у отпадне воде су у складу са ГВЕ:  Да
 Не
 Није применљиво
26.
Напомена:
За отпадне технолошке/атмосферске воде постоји систем за  Да
рециркулацију
 Не
 Није применљиво
27.
Напомена:
Мерење буке реализовано:
28.

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
Да ли измерени меродавни ниво буке прелази граничну
вредност:
29.

 Да
 Не
 Није применљиво

Напомена:
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Инспектори за заштиту
животне средине
Име и презиме

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место

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.

Страна 5/5

