
  Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

     Ознака: КЛ ОТП 07
Верзија 02

од 13.10.2017.

К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А   З А   P C B   И    P C B   О Т П А Д
(ПРОИЗВОЂАЧ)

 
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

PCB

1.

Привредни субјект/власник поседује?  Уређај/е у употреби који 
       поседује/у PCB
 Уређај/е у употреби за који
      се предпоставља да 
      садржи/е PCB
 Деконтаминиран/е уређај/е
 Уређај/е који не садржи/е 
      PCB
  PCB отпад

Напомена:

УРЕЂАЈИ КОЈИ ПОСЕДУЈУ PCB

2.

Локација на којој се уређај/и налази/е? Адреса: ________________

Ул. ____________________

Општина: ______________

Напомена:

3.

Врста уређаја:  Трансформатори
 Кондензатори
 Друго (прецизирати)

Напомена:
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4.

Укупан број уређаја на локацији? Трансформатори     ______
Кондензатори          ______
Друго                        ______

Напомена:

5.

б) Уређај на локацији је:  На мрежи
 Није у употреби   
     (отписани)
 Резервни

Напомена

6.

Опис локације на којој се уређај/и налази/е:  Индустријска зона         (3) 
 Насељено подручје        (1)
 Ненасељено подручје    (2)

Напомена:

7.

Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне 
заштите, река, школа, итд.)?

 Да                               (0)
 Не                               (2)

Напомена:

8.

План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја 
који садрже  PCB донет је у законом прописаном року?

 Да                                   (2)
 Не                                   (0)
 Није применљиво         (2)

Напомена:

9.

Поднета пријава Агенцији за заштиту животне средине ради
уписа уређаја у Регистар уређаја у употреби који садрже 
РСВ?

 Да                                   (2)  
 Не                                   (0)
 Није применљиво         (2)

Напомена:

10.

Привремено складиштење отпадних уређаја који садрже 
РСВ  и привремено складиштење РСВ није дужи од  
законом прописаног рока (24 месеца)?

 Да                                   (2) 
 Не                                   (0)
 Није применљиво         (2)

Напомена:

11.

  Уређаји који садрже РСВ или су контаминирани РСВ су   
  привремено ускладиштени на:

 Отвореном прост           (0)
 Ограђеном простору      (1)
 Надкривеном простору  (2)
 Затвореном складишту  (3)
 Није применљиво           (3)

Напомена:
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12.

  Извршено испитивање течноси на садржај PCB?  Да                             (2)
 Не                             (0) 
 Није применљиво   (2) 

Напомена:

13.

 Садржај  PCB у течности?  >10% 
 >0,05% или 500 ppm
 >0,005% или 50 ppm
 <0,05% или 50 ppm
 Уређај не садржи PCB 
     (прецизирати) 
 Садржај PCB није познат
 Из уређаја је одстрањен 
     флуид

Напомена:

14.

  На зидовима уређаја се виде трагови цурења течности?  Да                                 (0)
 Не                                 (2)
 Није применљиво       (2)

Напомена:

15.

  Прописане процедуре у случају удеса  Да                                 (2) 
 Не                                 (0)
 Није применљиво       (2)    

Напомена

16.

Простор или постројење у коме је смештен уређај који 
садржи PCB је обележен у складу са прописом?

 Да                                 (2)    
 Не                                 (0)
 Није применљиво       (2)

Напомена:

17.  Уређај је обележен:  Да                                 (2)  
 Деконтаминиран 
уређај
 Уређај који садржи  
 PCB
 Уређај за који се 
 предпоставља да 
 садржи PCB
 Уређај који не 
садржи PCB

  Не                                 (0) 
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  Није применљиво       (2)
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Напомена:

PCB ОТПАД

1.

Локација на којој се отпад налази? Адреса: ________________

Ул. ____________________

Општина: ______________

Напомена:

2.

Опис локације на којој се отпад налази:  Индустријска зона         (3) 
 Насељено подручје        (1)
 Ненасељено подручје    (2)
 Није применљиво           (3)

Напомена:

3.

Локација се налази у осетљивој области (зона санитарне 
заштите, река, школа, итд.)?

 Да                                   (0)  
 Не                                   (2)
 Није применљиво         (2)

Напомена:

4.

Укупна количина отпада на локацији: Трансформатори     ______
Кондензатори          ______
Отпадни РСВ           ______

Напомена:

5.

РСВ отпад прописно одвојен од других врста отпада (на пр.
трансформаторско уље у бурадима):

 Да                                  (2)   
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

6.

Процењена количина отпада? _____________ кг

Напомена:

7.

Датум ускладиштења отпада? _______________________

Напомена:
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8.

Посуде за складиштење отпада су атестиране на цурење?  Да                                    (2) 
 Не                                    (0)
 Није применљиво          (2)

Напомена:

9.

Складишни простор заштићен  је од атмосферских утицаја?  Потпуно затворено        (2) 
   Надкривен простор        (1)
 Не                                    (0)
 Није применљиво          (2) 

Напомена:

10.

Складишни простор је обележен?  Да                                  (2) 
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

11.

Обезбеђен простор за привремено складиштење других 
врста отпада контаминираног РСВ (пуцвал, рукавице, песак)

 Да                                 (2) 
 Не                                 (0)
 Није применљиво       (2)

Напомена:

12.

Подлога складишта је заштићен и омогућава безбедно 
одлагање опасног отпада?

 Да                                  (2) 
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2) 

Напомена:

13.

Земљиште или грађевински материјал је загађен цурењем  
PCB?

 Да                                  (0)
       Обим загађења: 
        ______ t, (m3) загађеног   
       земљишта (грађевинског 
       материјала)
   Не                                 (2)
   Није применљиво       (2)

Напомена:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова 43

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
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Степен ризика Низак Средњи Висок Критичан
Број бодова 39-43 34-38 28-33 ≤ 27

Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак

средњи

висок

критичан

Представници надзираног субјекта:
Инспектори за заштиту

животне средине
Име и презиме: Радно место Име и презиме

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:
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