
   Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

    Ознака: КЛ ОТП 08
Верзија 02

 од 13.10.2017.

К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А  POPs  О Т П А Д 
 (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 POPs ОТПАДОМ
1. Да ли је оператер који управља POPs отпадом уписан у основни 
регистар?

 Да  Не*

2.  Да ли је оператер  oд  надлежног органа прибавио дозволу за
управљање отпадом за  ову врсту отпада?

 Да  Не*

3. Да ли оператер управља отпадом који је уписан у дозволу за
управљање отпадом издату 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

PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
Ненамерно произведене POPs материје: Polihlorisani dibenzo-p-dioksini (PCDD), dibenzofurani (PCDF), 
policiklični aromatični ugljovodonici (PAH), polihlorisani bifenili (PCB),  heksahlorbenzeni, pentahlorbenzen…
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POPs ОТПАД

1.

Привредни субјект поседује POPs отпад сакупљен из:   Отпадна ЕЕ опрема која садржи PCB
  Отпад настао расклапањем ЕЕ опреме 
      који садржи POPs мартерије
  Отпадна уља која садрже PCB
  Грађевински отпад који садржи PCB 
  Ископан материјал контаминиран PCB 
  Отпадни  POPs пестициди
  Залихе PFOS и PBDE
  Отпад контаминиран  PFOS и PBDE 
  Отпад контаминиран ненамерно 
      произведеним  POPs мартеријама

Напомена:

2.

Локација на којој се  налази складиште и/или 
постројење за третман:

Адреса: ____________

Ул. ________________

Општина: __________
Напомена:

3.

Опис локације на којој се  налази складиште 
и/или постројење за третман:

 Индустријска зона                     
 Насељено подручје                   
 Ненасељено подручје 

Напомена:

4.

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

 Да                                                 
 Не  

Напомена:

5.

Власник отпада је пријавио министарству врсту и 
количину  POPs отпада:

 Да                                                     
 Не                                                  
 Није применљиво

Напомена:

6. Врсте  POPs отпада:

Назив:                                                                                  Индексни број:

__________________________                                         _________________________

PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
Ненамерно произведене POPs материје: Polihlorisani dibenzo-p-dioksini (PCDD), dibenzofurani (PCDF), 
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__________________________                                         _________________________
    

________________________                                            ________________________

Напомена:

7. Отпад  контаминиран  РОРs  је  одвојен  од  других  врста
отпада

 Да                                 
 Делимично                      
 Не                                 

Напомена:

8. Дужина складиштења POPs  отпада је мања од 12 месеци:  Да                                  
 Не   

Напомена:

9. Кретање опасног отпада  прати Документ о кретању 
опасног отпада :

 Да                                  
 Не                                  

Напомена:

Напомена:

10.

POPs отпад  ускладиштен је на:  Отвореном                      
 Надкривеном простору 
 Ограђеном простору     
 Затвореном складишту 

Напомена:

11.

Складиште  POPs отпада је означено:  Да
 Делимично                           
 Не     

Напомена:

12.

Посуде за складиштење су технички исправне и немају 
видљива оштећења?

 Да 
 Делимично                           
 Не   

Напомена:

PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
Ненамерно произведене POPs материје: Polihlorisani dibenzo-p-dioksini (PCDD), dibenzofurani (PCDF), 
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13.

POPs отпад  је упакован у:  Оригиналном паковању
 Уређају ван употребе који 
    садрже или су    
    контаминирани  
    POPs материјама
 Бурадима 
 IBC контејнерима
 Џаковима
 Џамбо врећама
 Резервоарима
 Контејнерима 
 Друго (прецизирати)

Напомена:

14.

POPs  отпад је обележен на прописан начин:  Да
 Делимично                          
 Не 

Напомена:

15.

Обезбеђени услови да се спречи расипање или процуривање
POPs  отпада:

 Да     
 Делимично                    
 Не

Напомена:

16.

Обезбеђене подлоге испод упакованог POPs  отпада:  Да   
 Делимично                        
 Не

Напомена:

17.

Уклањање течног POPs  отпада врши се погодним пумпама
и хемијским средствима:

 Да                           
 Не                    
 Није применљиво

Напомена:

18. Сакупљени апсорбенти, растварачи од испирања, 
контаминирана одећа ускладиштени на прописан начин:

 Да                        
 Не                  
 Није применљиво

Напомена:

PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
Ненамерно произведене POPs материје: Polihlorisani dibenzo-p-dioksini (PCDD), dibenzofurani (PCDF), 
policiklični aromatični ugljovodonici (PAH), polihlorisani bifenili (PCB),  heksahlorbenzeni, pentahlorbenzen…

Страна 4/6



   Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

    Ознака: КЛ ОТП 08
Верзија 02

 од 13.10.2017.

19.

Извештаји о испитивању отпада за све врсте затеченог 
отпада:

 Да                         
 Делимично
 Не                         

Напомена:

20.

Привремено складиште опремљено тако да спречи емисију 
у животну средину:

 Да  
 Делимично                          
 Не                   

Напомена:

21.

Прописане процедуре за случај удеса:  Да 
 Делимично                          
 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.
PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
Ненамерно произведене POPs материје: Polihlorisani dibenzo-p-dioksini (PCDD), dibenzofurani (PCDF), 
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-  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.   

PFOS – perfluorooktansulfonska kiselina
PBDE – polibromirani difenil etar
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