Ознака: КЛ РЕГ 01

Република Србија
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД– ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

Верзија 03
од 13.10.2017.

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 лица,
предузетника
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
ТАБЕЛА Б
Статус правног лица, предузетника
Да ли је правно лице, предузетник
регистрован у АПР-у

□ ДА

□ НЕ *

* Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и
надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА
Табела В
А) Подаци о постројењу/активности
А1 Назив постројења/активности
Општина и место
А2 постројења/активности
Улица постројења/активности
А3 Ознака врсте постројења/

Ознака:

Капацитет:

Нема у Уредби
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активности из Уредбе и
капацитет 1
Ознака делатности, капацитет
А4 постројења/активности, број
Листе из Правилника 2

Б1

Б2

Б3

Б4

□
Број Листе:

Ознака
делатности:

Капацитет
постројења:

Нема у
Правилнику

□

Б) Обавезе доставе података према Закону о заштити животне средине
Не постоји обавеза
Да ли су до 31. марта Агенцији
ДА
НЕ
достављања
достављени подаци за Национални
регистар извора загађивања
Да ли су до 31. марта јединици локалне
самоуправе достављени подаци за
Локални регистар извора загађивања
Да ли су подаци за Национални
регистар, односно за Локални регистар,
достављени у електронском и папирном
облику на прописан начин
Да ли су достављени подаци из Обрасца
број 1 - Општи подаци о извору
загађивања

□

□

ДА

НЕ

□

□

ДА

□

НЕ

□

□

Б5

□

□

Б6

Да ли су подаци из Обрасца број 2 Емисије у ваздух, достављени на основу
извештаја о континуалном мерењу или
свих периодичних мерења 3

Конти
нуалних

Б8

Да ли су достављени подаци за све
испусте отпадних вода?

Да ли су Фонду за заштиту жиивотне
средине достављени подаци о количини
Б9
произведених асфалтних мешавина за
претходну календарску годину
Да ли је правно лице и предузетник
Б10 доставио Агенцији Годишњи извештај о
пластичним кесама, на прописаном

□

ДА

НЕ

Да ли су достављени подаци о свим
врстама произведеног отпада?

□

□

ДА

Б7

Не постоји обавеза
достављања

Само на
Подаци нису достављени
један начин

Да ли су достављени подаци за све
изворе испуштања загађујућих материја
у ваздух

□

□

Не постоји обавеза
достављања

□

Периодичних Процењени

□

ДА

НЕ

□

□

ДА

НЕ

□

□

ДА

НЕ

□

□

ДА

НЕ

□

□

□

Подаци нису
достављени

□

Не постоји обавеза
достављања

□
Не постоји обавеза
достављања

□
Постројење не спада у
асфалтне базе

□
Није извршен увоз/
није вршена ова
производња
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обрасцу до 31. јануара
(Попунити за полиетиленске трегер
кесе, осим биоразградивих)
Да ли је правно лице, предузетник
користио адитиве при производњи
Б11
полиетиленских трегер кеса, осим
биоразградивих
Да ли је оператер постројења за које се
издаје интегрисана дозвола или
Б12 асфалтне базе, обавестио министарство
о промени власништва, закупа или
другог права
Да ли је оператер постројења за које се
издаје интегрисана дозвола или
Б13
асфалтне базе, обавестио министарство
о почетку рада новог постројења
Да ли је оператер постројења и
активности за које се издаје
интегрисана дозвола или асфалтне базе,
Б14
обавестио министарство о датуму
трајног затварања постројења, односно
промени локације асфалт базе

□
Јесте

Није

□

□

Јесте

Није

□

□

ДА

НЕ

□

□

Јесте

Није

□

□

Није вршена производња ових
производа

□
Не спада у
оваква
постројења

Није у плану
промена

□

□

Не спада у оваква постројења ни
нова постројења

□
Није у плану
трајно
затварање/ ни
промена
локације

□

Не спада у
оваква
постројења

□

1

Треба унети ознаку из Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интергисана
дозвола а капацитет треба изразити у мерној јединици из уредбе.
Капацитет постројења је наведен у технолошком пројекту и техничкој документацији
постројења. У њиховом недостатку, капацитет се може преузети из студије о процени утицаја на
животну средину и интегрисане дозволе и других списа надлежних органа.
2
Треба унети број листе, ознаку делатности из листе и капацитет у мерној јединици из
Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података.
3
Прописано је уношење резултата континуалног мерења, уколико не постоје онда резултати
свих периодичних мерења, док се подаци на основу процене уносе само када нису вршена
мерења (видети члан 17. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у
ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање и члан 31. Уредбе о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање).

1.

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

2.

2.

3.

3.

Представници правног лица, предузетника:
Име и презиме:

Радно место:
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Датум инспекцијског надзора:
Број записника, уз који се прилаже контролна листа:
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