
  Град Панчево
 Градска управа

               Секретаријат за инспекцијске послове
               Одељење за друге инспекцијске послове

   Ознака: КЛ ОТП 22
Верзија 01

од 13.10.2017.

К О Н Т Р О Л  Н А  Л И С Т А  З А  М Е Д И Ц И Н С К И  О Т П А Д
(ЗДРАВСТВЕНА/ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА – 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

УПРАВЉАЊЕ ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

1.

Врста установе:  Клинички центар
 Здрав. центар/општа 
болница
 Институт/ЗЗЗЈ  
 Дом здравља
 Ветеринарска установа
 Остало

2.

Које врсте медицинског опасног отпада здравствена/ 
ветеринарска установа генерише?

o Инфективни медиц. отпад
o Патоанатомски 
o 
Цитотоксични/цитостатички
o Хемијски
o Фармацеутски
o Друго

РАЗВРСТАВАЊЕ, ПАКОВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ИНФЕКТИВНОГ
ОТПАДА НА МЕСТУ  НАСТАНКА

1.

Да ли се разврставање медицинског инфективног отпада  
врши на месту настанка?

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

Напомена:

2.

Да ли су писана упутства за разврставање отпада доступна на 
сваком месту на коме се отпад разврстава?

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

Напомена:
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3.

Да ли су на месту настанка медицинског инфективног отпада 
постављени специјализовани контејнери са пластичним 
жутим кесама за меке материјале?

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

Напомена:

4.

Да ли се оштри предмети сакупљају у специјализоване мале 
жуте контејнере, одвојено од осталог медицинског 
инфективног отпада?

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

Напомена:

5.

Да ли је разврстан и упакован медицински инфективни отпад 
обележен налепницом која садржи све прописане податке 
(место настајања, садржај кесе, датум и време и име особе 
која попуњава налепницу)?

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

Напомена:

ТРАНСПОРТ МЕДИЦИНСКОГ ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА

1.

Да ли су контејнери за транспорт инфективног медицинског
отпада јасно обележени и затворени? 

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

Напомена:

3.

Да ли се контејнери редовно перу и дезинфикују?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

СКЛАДИШТЕ ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

1.

Да ли се инфективни медицински отпад складишти на месту 
предвиђеном само за ту намену?                                                   

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

Напомена:

2.

Дневни капацитет складишта инфективног медицинског 
отпада  Капацитет: ________________

Напомена:

3.

Да ли је складиште одговарајуће за ову намену?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:
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4.

Да ли је складиште обезбеђено, видљиво обележено и под 
кључем?

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

Напомена:

5.

Да ли је складиште обезбеђено природном и/или вештачком 
вентилацијом?

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

Напомена:

6.

Да ли је време чувања инфективног медицинског отпада у 
складишту усаглашено са температурним смерницама 
прописаним правилником?

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

Напомена:

7.

Да ли се инфективни медицински отпад предаје овлашћеном 
оператеру, тј. лицу које поседује дозволу за управљање 
отпадома за наведени отпад?

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

Напомена:

УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ОПАСНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

1.

УПРАВЉАЊЕ ПАТОАНАТОМСКИМ ОТПАДОМ
Да ли се  патоанатомски отпад  складишти на месту 
предвиђеном само за ту намену?

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

Напомена:

2.

Да ли је складиште одговарајуће за ову намену?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

3.

Да ли је складиште обезбеђено, видљиво обележено и под 
кључем?

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

Напомена:

4.

Да ли се патоанатомски отпад чува у браон пластичним         
кесама у расхладним коморама, или замрзивачима у складу са 
прописаним температурним условима?

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

Напомена:
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5.

Да ли се патоанатомски отпад предаје на закопавање 
(сахрањивање) на гробљима, у складу са посебним прописима 
(поседовање уговора са управљачем гробља)?

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

Напомена:

6.

Да ли се патоанатомски отпад предаје, на основу закљученог 
уговора, крематоријумима?

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

Напомена:

1.

УПРАВЉАЊЕ ЦИТОТОКСИЧНИМ И ЦИТОСТАТИЧКИМ ОТПАДОМ
Да ли се цитотоксични и цитостатички  отпад пакује у 
одговарајућу амбалажу, љубичасте пластичне кесе и 
контејнере?

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

Напомена:

2.

Да ли се  цитотоксични и цитостатички  отпад  складиште на 
месту предвиђеном само за ту намену?   

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

Напомена:

3.

Да ли је складиште одговарајуће за ову намену?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

4.

Да ли је складиште обезбеђено, видљиво обележено и под 
кључем?

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

Напомена:

5.

Да ли се цитотоксични и цитостатички отпад предаје 
овлашћеном оператеру, тј. лицу које поседује дозволу за 
коначно збрињавање (извоз) наведеног отпада?

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

Напомена:

1.

УПРАВЉАЊЕ  ХЕМИЈСКИМ ОТПАДОМ
Тип складишта:  Отворено       

 Затворено
 Наткривено
 Није применљиво        

Напомена:

2.

Попуњеност складишта:
     ____________________%

Напомена:
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3.

Да ли је складиште хемијског отпада физички одвојено, видно
обележено и под кључем ?

 Да                                  (2)
 Делимично                   (1)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

4.

Да ли је  налепница којом је обележен упакован хемијски 
отпад прописног формата и садржи све прописане податке?

 Да                                  (2)
 Делимично                   (1)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

5.

Да ли складиште има непропусну подлогу?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

6.

Да ли посуде за складиштење хемијског отпада  у течном 
стању поседују танквану која може да прихвати целокупну 
количину течности у случају удеса?

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

Напомена:

7.

Да ли су посуде за складиштење технички исправне и немају 
видљивих оштећења?

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

Напомена:

8.

Да ли складиште има систем за заштиту од пожара?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

9.

Да ли се отпадне хемикалије које се користе у радиологији 
предају овлашћеном оператеру (дозвола за третман и/или 
дозвола за извоз)?

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

Напомена:

10.

Да ли је хемијски отпад привремено складиштен на локацији 
здравствене/ветеринарске установа дуже од 12 месеци?

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

Напомена:

1. УПРАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ
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Да ли се фармацеутски отпад одвојено сакупља и складишти?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

2.

Да ли је складиште фармацеутског отпада физички одвојено, 
видно обележено и под кључем ?

 Да                                  (2)
 Делимично                   (1)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

3.

Да ли су налепнице на специјализованим контејнерима  за 
складиштење фармацеутског отпада правилно попуњене?

 Да                                  (2)
 Делимично                   (1)
 Не                                  (0)
 Није применљиво        (2)

Напомена:

4.

Да ли здравствена/ветеринарска установа скупљени 
фармацеутски отпад предаје овлашћеном оператеру (дозвола 
за извоз)?

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

Напомена:

5.

Да ли је фармацеутски отпад привремено складиштен на 
локацији здравствене/ветеринарске установа дуже од 12 
месеци?

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

Напомена:

ПРОЦЕДУРЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1.

Да ли је именовано лице одговорно за управљање отпадом?  Да                                  (2)
 Не                                  (0)

Напомена:

2.

Да ли је здравствена/ветеринарска установа израдила План 
управљања медицинским отпадом, за количине отпада 
прописане законом?

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

Напомена:

3.
Да ли здравствена/ветеринарска установа генерише више од 
500 килограма опасног медицинског отпада годишње?

 Да                                  (2)
 Не                                  (0)

Напомена:
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4.

Да ли је за План управљања отпадом прибављена сагласност 
надлежног органа? 

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

Напомена:

5.
Да ли постоји документација да је реализован  програм обуке 
особља за управљање медицинским отпадом?

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

Напомена:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова 84

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА

Степен ризика Низак Средњи Висок Критичан

Број бодова 76-84 66-75 57-65 ≤56

Степен ризика у односу на остварени број
бодова је:

низак

средњи

висок

критичан

Представници произвођача:
Инспектори за заштиту

животне средине
Име и презиме: Радно место Име и презиме

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Датум:
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