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ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА – СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА
Контролна листа: СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ
V ДЕО: Планирање заштите од удеса
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
Да ли оператер (компанија) може обезбедити све
расположиве информације и доказе везане за садржај и
релевантност процедура за управљање удесом у
постројењу, као што је описано у наставку:

ДА

НЕ

ДЕЛ1

да

не

дел

НАПОМЕНА2

А. Организација рада у планирању заштите од удеса

1.

Да пружи доказе да су предузете све потребне
мере везане за одговор на удес?

1
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.

Да ли постоји израђен документ ИБ / ППУ ?

да

не

дел

3.

Да ли су мере координације и мере комуникације
укључене у План заштите од удеса, односно у
ИБ/ППУ?

да

не

дел

4.

Да ли план/политика укључују дефинисање и
идентификацију зграда/просторија у смислу
оперативног центра из кога се руководи и
координира активностима одговора на удес?

да

не

дел

5.

Да ли је предвиђена подршка служби или ресурса
у случају непредвиђених околности у току
одговора на удес?

да

не

дел

6.

Да ли су предвиђене интерне и екстерне службе и
ресурси, које могу бити расположиве компанији
како би се умањиле последице хемијског удеса по
људе и животну средину?

да

не

дел

да

не

дел

7.

Да ли су дефинисане мере одговора на удес такве
да не могу да изазову даљи негативни утицај на
људско здравље и животну средину. (Да ли је
узет у обзир утицај количине и простирања
новонастале материје (контаминирана вода,
отпад...?)

8.

Да ли постоји тим за реаговање у случају
опасности?

да

не

дел

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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9.

Уколико је одговор на предходно питање ДА, да
ли је овај тим адекватан и да ли може да
одговори на време (и у право време) у циљу
ефикасног извршења активности на ублажавању
последица хемијског удеса, како се предвиђа
интерним документом (Планом заштите од удеса
или Политиком превенције удеса).?

да

не

дел

да

не

дел

Б. Опрема и средства

10.

Да ли постоји одговарајућа опрема која може
бити мобилисана у сврху ублажавања последица
великог хемијског удеса и да ли је ова опрема
поуздана и расположива за употребу сваком
тренутку?

11.

Да ли је обезеђена и доступна лична заштитна
опрема (ЛЗО) и да ли је иста одговарајућа,
поуздана и расположива за употребу у сваком
тренутку?

да

не

дел

12.

Да ли су постојеће, примењене мере ЗОПа
одговарајуће, поуздане и расположиве за
употребу у сваком тренутку?

да

не

дел

да

не

дел

13.

Да ли постоје предвиђена средства и ресурси
који се могу мобилисати у циљу смањења
количина ослобођених опасних материја у
ваздух у случају хемијског удеса као и
ублажавање последица ослобађања токсичних и
запаљивих материја?

14.

Да ли постоје предвиђена средства и ресурси за
умањење последица изван граница постројења
након ослобађања опасних материја у земљиште
или површинске воде?

да

не

дел

15.

Да ли је омогућено праћење фактора животне
средине у случају великог удеса?

да

не

дел

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 је компанија предвидела учешће у
евентуалним активностима санације у животној
16.
средини након великог удеса (сопствено или
ангажовањем трећих лица)?

да

не

дел

17.

Да ли су доступни прва помоћ и медицински
сервиси?

да

не

дел

18.

Да ли су ови сервиси одговарајући и могу ли се
искористити у случају ванредних ситуација?

да

не

дел

19.

Да ли је омогућена мобилизација помоћне
опреме која може евентуално бити потребна у
случају опасности?

да

не

дел

да

не

дел

да

не

дел

Да ли постоје одговарајуће процедуре и да ли се
спроводе све неопходне радње, које се односе на
20. одржавање, проверу, преглед и тестирања свих
средстава и опреме која може бити потребна у
случају ванредне ситуације?

Да ли су за особље на постројењу организоване
21. обуке за реаговање у случају удеса и техникама
управљања кризним ситуацијама?

22.

Да ли постоје процедуре за проверу и преглед
плана заштите од удеса?

да

не

дел

23.

Да ли се одржавају вежбе реаговања у случају
удеса?

да

не

дел

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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24.

Да ли су све релевантне екстерне службе и
органи добили одговарајуће информације како
би били у стању па пруже екстерну подршку, да
спроведу одговарајући развој и спровођење
сопствених планова?

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.
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