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ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА – СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА
Контролна листа: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ
II ДЕО: Идентификација и процена опасности
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 ПОСТРОЈЕЊА
1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију,
надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини
Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо
да
не*
постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења,
односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)?
2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију
да
не*
израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року?
3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију
израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности
да
не*
и План заштите од удеса?
4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена
да
не*
сагласност надлежног министарства?
* објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши
у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору
А. Да ли компанија, у односу на опрему у одређеном
организационом делу севесо постројења које је
потенцијално место удеса (и предмет контроле), може:

ДА

НЕ

ДЕЛ1

1.

да

не

дел

Препознати опасност од настанка великог удеса?

НАПОМЕНА2

1
2
Делимично
2
Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести
број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.
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2.

Идентификовати предвидљиве догађаје који могу
довести до сценариа великог удеса?

да

не

дел

3.

Одредити критичну опрему и њене одговарајуће
системе безбедности (нпр аларми, систем за
хаваријско заустављање)

да

не

дел

4.

Потврдити да је урађена анализа опасности за
критичну опрему по питању безбедности? (нпр
„Шта ако ?“, HAZOP, ARAMIS..)

да

не

дел

5.

Да процени последице сваког сценариjа удеса?

да

не

дел

6.

Презентује превенивне и реактивне мере (мере
за ублажавање последица) предузете у случају
сваког сценарија удеса?

да

не

дел

ДА

НЕ

ДЕЛ1

да

не

дел

да

не

дел

да

не

дел

Б. У случају великог удеса, да ли превентивне и
реактивне мере (мере ублажавања последица удеса):

7.

Имају јасно дефинисане услове безбедног рада?
(Дa ли су дефинисане процедурама?)

8.

Ако је на предходно питање одговор ДА, да ли се
применом тих процедура елиминишу настале
промене процесних параметара рада које би
довеле до удеса (враћају се у граничне
вредности), да ли елиминишу настале промене
оптималне ефикасности и безбедности самог
процеса?

9.

Подразумевају систем за детекцију цурења
токсичних и запаљивих материја?

НАПОМЕНА2

Делимично
Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести
број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.
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10.

Обухватају превенцију просипања и систем
задржавања опасних материја како не би доспеле
у животну средину?

да

не

дел

11.

Обухватају поуздана и доступна помоћна
средства (струја, вода, пара) који обезбеђују
функционисање система критичних за безбедност
у случају опасности?

да

не

дел

да

не

дел

12.

У случају када спровођење мера захтева
интервенцију људског фактора, може ли се
доказати да је примењена мера у основи
заснована на предвидљивим реакцијама особља
постројења (нпр људска реакција уколико се
истовремено активира више звучних аларма –
евентуална паника)?

да

не

дел

да

не

дел

Да ли је компанија увела сопствене критеријуме
за процену квалитета предузетих мера, строжије
15.
од подразумеваних стандарда и спецификација а
на основу сопствених искустава?

да

не

дел

Да ли су предузете мере да се избегне понављање
акцидената и избегнутих догађаја, посебно у
16.
случајевима у којима ови догађаји могу довести
до великог удеса?

да

не

дел

Да ли су лица одговорна за безбедност и стручно
17. техничка лица одговорна за процес била укључена
у утврђивање ризичности процеса постројења

да

не

дел

Обухватају периодични преглед и испитивање
13. поузданости критичних система за безбедност
према прописима, упутствима произвођача и сл.?

14.

Да ли су правна или физичка лица која су
израђивала пројекте опреме, процеса или мера
лиценцирана лица/куће од стране надлежних,
независних стручних институција?

Делимично
Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести
број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.
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Да ли су дефинисани принципи и опште
безбедносне норме које се морају поштовати при
18. извођењу радова од стране трећих лица унутар
постројења? Ако је одговор ДА, у напомени
навести ко је за то задужен.

да

не

дел

19.

Да ли акциони план компаније обухвата следеће
студије/анализе безбедности удеса?

a)

Идентификацију опасности од настанка великог
хемијског удеса?

да

не

дел

b)

Процену последица удеса?

да

не

дел

c)

Спровођење додатних мера за превенцију великог
удеса и ублажавање његових последица?

да

не

дел

Инспектори за заштиту животне
средине
Име и презиме

Представници оператера:
Име и презиме:

Радно место

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Датум:

Делимично
Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр. навести
број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.
2

4/4

