Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове

Ознака: КЛ ОТП 21
Верзија 01
од 13.10.2017.

Одељење за друге инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈЕ О УВОЗНИКУ
Назив увозника
Адреса седишта увозника
(улица и број)
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Број решења АПР и датум
издавања
Телефон, Факс, E-mail
Одговорно лице
Напомена: Привредни субјекти који се налазе у поступку ликвидације или стечаја не
разматрају се за испуњеност услова за увоз отпада
1. УВОЗНИК ОТПАДА
Да ли је увозник уједно и прерађивач отпада?
1.

Напомена:
*Уколико је одговор „Да“ прећи на Тачку 2. питање бр.1
Да ли увозник поседује дозволу за управљање отпадом?

2.

 Да
 Не

 Да
 Не

Напомена:
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3.

4.

5.

Транспорт: _________________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
_________________________________________________________
(надлежни орган)
Третман:* __________________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
__________________________________________________________
(надлежни орган)
Складиштење: ______________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
______________________________________________________
(надлежни орган)
Поновно искоришћење: ______________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
_________________________________________________
(надлежни орган)
Напомена: *Односи се само на постројења када увозник није оператер који врши и третман
отпада
Да ли је закључен уговор између увозника и прерађивача?  Да
 Не
Напомена:
Број уговора: ____________________________________
Датум: _________________________________________
Временски период: _______________________________
Напомена:
Да ли увозник поседује претходно издату дозволу за увоз
отпада?

6.

7.

8.

 Да
 Не

Напомена:
*Уколико је одговор „Да“ прећи на питање бр. 7
Да ли се увежени отпад предаје искључиво оператерупрерађивачу наведеном у дозволи?

 Да
 Не

Напомена:
Да ли увозник води дневну евиденцију о увезеном отпаду–  Да
образац ДЕО 5?
 Не
Напомена:
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9.

Да ли увозник доставља годишњи извештај о увезеним
количинама отпада Агенцији за заштиту животне средине
(ГИО 5), у складу са законом?
Напомена:

 Да
 Не

Да ли је увозник прибавио извештај о испитивању увезеног  Да
отпада?
 Не
10.
Напомена:
Да ли је увозник доставио Министарству податке о
количинама отпада увезеним у претходној години, у
11. Законом прописаном року?
Напомена:

 Да
 Не

Студија о процени утицаја на животну средину/ Решење да  Да
није потребна процена утицаја на животну средину за
 Не
локацију
где
се
обавља
делатност
складиштења
отпада
 Није релевантно
12.
Напомена:
Да ли се спроводе мере заштите животне средине предви Да
ђене студијом о процени утицаја/ Решењем да није потребна
 Не
процена утицаја на животну средину?
 Није релевантно
13.
Напомена:

1.

2. УВОЗНИК КОЈИ ЈЕ УЈЕДНО И ПРЕРАЂИВАЧ УВЕЗЕНОГ ОТПАДА
Назив увозника/прерађивача
Адреса постројења (улица и
број)
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Број решења АПР и датум
издавања
Телефон, Факс, E-mail
Одговорно лице
Парцела у власништву или
закупу*
*Ако је у закупу навести назив власника, број уговора, временски период закупа
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2.

Студија о процени утицаја на животну средину/ Решење да
није потребна процена утицаја на животну средину за
 Да
локацију где се обавља делатност управљања отпадом
 Не
Напомена:

3.

Да ли се спроводе мере заштите животне средине предвиђене студијом о процени утицаја/Решењем да није потребна  Да
процена утицаја на животну средину?
 Не
Напомена:
Да ли је израђен Радни план постројења за управљање
отпадом?

4.

 Да
 Не

Напомена:

5.

Да ли је извршено ажурирање радног плана постројења, под
 Да
условима дефинисаним законом?
 Не
Напомена:
Која врста отпада се увози?

6.

7.

8.

9.

 Неопасан отпад
 Опасан отпад

Напомена:
Складиште опасног отпада уређено у складу са
 Да
Правилником о начину складиштења, паковања и
 Не
обележавања опасног отпада (''Сл.гласник РС'', број 92/10),
 Није релевантно
и правилником за посебну врсту опасног отпада?
Напомена:
Складиште отпада уређено у складу са Правилником о
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
 Да
третмана отпада који се користи као секундарна сировина
 Не
или за добијање енергије (''Сл.гласник РС'', број 98/10), и
правилником за посебну врсту отпада?
Напомена:
Да ли опрема постројења за третман отпада одговара
опреми наведеној у дозволи за третман?
Напомена:

 Да
 Не

Страна 4/6

Град Панчево
Градска управа
Секретаријат за инспекцијске послове

Ознака: КЛ ОТП 21
Верзија 01
од 13.10.2017.

Одељење за друге инспекцијске послове

Да ли је извршена Класификација отпада за прекогранично  Да
кретање-увоз отпада?
 Не
10.
Напомена:

11.

1.

2.

3.

4.

5.

Бр. Класификације: ________________________________________________
Датум издавања: ___________________________________________________
Издата од стране: __________________________________________________
ДОЗВОЛЕ УВОЗНИКА КОЈИ ЈЕ УЈЕДНО И ПРЕРАЂИВАЧ УВЕЗЕНОГ ОТПАДА
Транспорт: _________________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
_________________________________________________________
(надлежни орган)
Третман: __________________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
__________________________________________________________
(надлежни орган)
Складиштење: ______________________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
______________________________________________________
(надлежни орган)
Поновно искоришћење: ______________________________________________
(број, датум издавања, рок важења)
_________________________________________________
(надлежни орган)
Да ли се рад постројења за третман отпада обавља у складу  Да
са условима из издате дозволе за управљање отпадом*?
 Не
Напомена:
*Контрола Дневних евиденција и Годишњих извештаја о отпаду, контрола докумената о
кретању отпада, контрола предавања отпада другим оператерима и др.
Да ли се спроводе мере заштите животне средине прописане  Да
дозволом за управљање отпадом?
 Не
Напомена:
Да ли увозник-прерађивач отпада поседује претходно
издату дозволу за увоз отпада?

 Да
 Не

Напомена:
Да ли увозник-прерађиавач отпада води дневну евиденцију  Да
о увезеном отпаду– образац ДЕО 5?
 Не
Напомена:
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6.

7.

8.

Да ли увозник-прерађивач отпада доставља годишњи
извештај о увезеним количинама отпада Агенцији за
заштиту животне средине (ГИО 5), у складу са законом?
Напомена:
Да ли је увозник-прерађивач отпада прибавио извештај о
испитивању увезеног отпада?

 Да
 Не

 Да
 Не

Напомена:
Да ли је увозник-прерађивач отпада доставио Министарству
 Да
податке о количинама отпада увезеним у претходној
 Не
години, у Законом прописаном року?
Напомена:
Да ли је увозник-прерађивач отпада увезао мање или
једнаке количине отпада, од количина прописаних
дозволама за увоз отпада?
Напомена:

 Да
 Не

Инспектори за заштиту
животне средине
Име и презиме

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:
ВАЖНE НАПОМЕНE:
- Контролна листа за увоз неопасног отпада користи се у ванредном утврђујућем
инспекцијском надзору по захтеву надзираног субјекта.
- Ова контролна листа се не бодује.
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