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Одељење за друге инспекцијске послове

Контролна листа: ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ
Обавеза подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
ПОДАЦИ О ОПЕРАТЕРУ
Табела А
Подаци о оператеру
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
Табела Б
Статус правног лица, предузетника
Да ли је правно лице, предузетник
ДА
регистрован у АПР-у

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
Б) Подаци о постројењу/активности
В1 Назив постројења/активности
В2

Општина и место постројења/активности
Улица постројења/активности
Ознака:

В3

Ознака врсте постројења/активности из
Уредбе, капацитет постројења/активности 1

Капацитет:

Не спада у ова
постројења/
активности

□
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Не треба одговарати на наредна питања ако је под Б3 одговор „Не спада у ова постројења/активности“

Да ли постројење/активност спада у
постојећа или нова за која се издаје
В4 интегрисана дозвола
(Постојећа су она која су пуштена у рад пре
29.12.2004.године)
Да ли је у случају новог постројења,
прошло 240 дана од дана завршетка
В5
пробног рада из решења органа надлежног
за послове у области грађевинарства

Постојећа

Нова

□

□

ДА

НЕ

□

□

Да ли је за ново постројење/активност
издата интегрисана дозвола

В6

Да ли је ново постројење/активност у раду а
В7 надлежни орган није издао интегрисану
дозволу

Не спада у нова
постројења

□

ДА

НЕ

□

□

ДА

НЕ

□

□

Не спада у ова
постројења

□

* Када је на оба питање В5 и В7 одговор „ДА“ надзирани субјект се сматра нерегистрованим
и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору
Табела Г
Г) Обавезе доставе података према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине
Г1

Да ли је оператер поднео захтев за издавање
интегрисане дозволе

ДА

НЕ

□

□

Да ли је захтев поднет на прописаном
Г2 обрасцу, са свом документацијом из члана
9. предметног закона

ДА

НЕ

□

□

Да ли је оператер доставио податке које је
Г3 затражио надлежни орган ради издавања
дозволе

ДА

НЕ

□

□

Да ли је оператер у случају битних
Г4 промена, доставио надлежном органу нове
податке неопходне за издавање дозволе

ДА

НЕ

□

□

Не постоји
захтев

□
Не постоји
захтев

□
Нема битних
промена

□

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.
Потребно је извршити увид у технолошки пројекат и техничку документацију постројења. У
њиховом недостатку, капацитет се може преузети из студије о процени утицаја на животну
средину и интегрисане дозволе и других списа надлежних органа.
.
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1.

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

2.

2.

3.

3.

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место:

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