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К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А 

ТРЕТМАН  ОТПАДНИХ УЉА  ЗА  ДОБИЈАЊЕ   ПРОИЗВОДА  

ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ 

ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА 
Контролна листа преузета од Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Сектор 

инспекције за заштиту животне средине, интернет адреса: 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-

zastitu-zivotne-sredine/ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/
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ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА 

1.  

Третман отпадног уља се врши за:  Добијање базних уља 

 Поновну употребу 

 Добијање енергије 

Напомена: 

 

2.  

Постројење за третман отпада је:  Стационарно 

 Мобилно 

Напомена: 

 

3.  

Да ли постоји дозвола за третман отпада?  Да 

 Не* 

*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 

33. Закона о инспекцијском 

4.  

Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?  Да 

 Не* 

*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 

33. Закона о инспекцијском  

5.  

Да ли постоји одобрење за локацију, за рад мобилног 

постројења прибављено од ЈЛС? 

 Да 

 Не 

 Није применљиво 

Напомена: 
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6.  

Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада 

под одредбе IPPC регулативе? 

 Да 

 Не 

Напомена: 

 

ПРИЈЕМ ОТПАДНИХ УЉА НА ТРЕТМАН – ОПШТЕ 

7.  

Да ли власник отпадних уља врши раздвајање и 

класификацију отпадних уља? 

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 

Напомена: 

 

8.  

Да ли власник отпадних уља врши испитивање отпадних 

уља на садржај влаге и PCB? 

 Да                                (2)    

 Не                                (0) 

Напомена: 

 

9.  

Да ли постоји утврђена процедура за контролу и повраћај 

отпадних уља која садрже више од 50 mg PCB / kg уља? 

 Да                                (2)     

 Не                                (0)        

Напомена: 

 

10.  

Да ли је у складишту отпадног уља обезбеђен довољан 

простор за лак приступ за потребе контроле, препакивања, 

узорковања? 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

11.  

Да ли је у складишту обезбеђен засебан простор за пријем 

отпадног уља недовољно испитаних карактеристика? 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0)  

Напомена: 

 

12.  

Манипулативне површине око ускладиштеног отпада и 

саобраћајнице се редовно одржавају 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

13.  

Да ли су у складишту постављена прописана упозорења?  Да                                  (2) 

 Не                                  (0)       

Напомена: 

 

14.  

Да ли постројење за третман поседује: 

 непропусну подлогу, са опремом за сакупљање 

просутих течности?  

 

 сепаратор уља и масти 

 

 средства за одмашћивање на месту истакања  

      отпадног уља 

 

 Да                                (2)  

 Не                                (0)  

 

 Да                                (2) 

 Не                                (0)  
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 Да                                (2) 

 Не                                (0)     
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Напомена: 

 

15.  

Да ли постројење за третман поседује: 

 уређено складиште за сакупљена отпадна уља 

 

 складиште за отпадне токове настале третманом 

отпадних уља 

 

 

 Да                               (2)      

 Не                               (0) 

   

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 

Напомена: 

 

16.  

Да ли постројење за третман поседује: 

 одговарајуће резервоаре за одвојено чување отпадних 

уља, са секундарном заштитом од процуривања 
 

 систем за заштиту од пожара 

 

 Да                              (2) 

 Не                              (0) 

   

 Да                              (2) 

 Не                              (0) 

Напомена: 

 

ТРЕТМАН ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 

17.  

Да ли постоји извештај о испитивању отпадних уља, за 

потребе третмана отпадних уља, са параметрима: 

 садржај воде у мешавини уље –вода 

 
 садржај  PCB 

 

 

 садржај укупних халогена изражених као хлор 

 
 тачка паљења 

 

 

 садржај сумпора 

 
 топлотна моћ 

 

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 
   

 Да                               (2)       

 Не                               (0) 
   

 Да                               (2)  

 Не                               (0) 
 

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 

 

 Да                               (2) 

 Не                               (0) 

 Да                               (2) 

 Не                               (0)                                           

Напомена: 

 

ТРЕТМАН РАДИ ДОБИЈАЊА НОВОГ ПРОИЗВОДА ИЛИ РЕГЕНЕРАЦИЈУ ОТПАДНИХ 

УЉА 

18. 2
2

Да ли је Радним планом детаљно описан технолошки 

поступак третмана? 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0) 
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. 

 

 

 
Напомена: 

 

19.  

Да ли је опрема за регенерацију отпадних уља опремљена 

одговарајућом опремом за праћење процесних параметара? 

 Да                                 (2)    

Делимично                   (1)                               

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

20.  

Да ли су одговарајућа техничка упутства и процедуре за рад 

у постројењу доступна запосленима 

 Да                                 (2) 

 Делимично                  (1)  

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

21.  

Да ли је стручно лице на видним местима поставио 

процедуре о начину поступања у случају удеса? 

 Да                                 (2)     

 Не                                 (0)     

 

Напомена: 

 

22.  

Да ли се врши предтретман отпадних уља ради отклањања 

физичких нечистоћа и воде 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

23.  

Да ли се врши узимање контролног узорка отпадних уља, 

пре третмана? 

 Да                                 (2) 

 Не                                 (0) 

Напомена: 

 

24.  

Да ли се врши намешавање различитих врста отпадних уља, 

за потребе третмана? 

 Да                                 (0) 

 Не                                 (2) 

Напомена: 

 

25.  

Да ли квалификовано лице одговорно за стручни рад  у 

постројењу води евиденцију о врстама намешаних уља? 

 Да                                (2) 

 Не                                (0) 

Напомена: 

 

26.  

Да ли постоји систем контроле и следљивост документације 

током третмана? 

 Да                                (2) 

 Делимично                 (1)              

 Не                                (0) 

Напомена: 
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27.  

Да ли се води дневна евиденција о третираним количинама 

уља и новонасталим токовима отпада (муљеви, чврст 

отпад)? 

 Да                             (2)  

 Не                             (0) 

 

Напомена: 

 

28.  

Да ли се отпадни токови, настали третманом, предају 

овлашћеним оператерима? 

 Да                             (2) 

 Не                             (0) 

Напомена: 

 

29.  

Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих 

третманом? 

 Да                              (2)  

 Не                              (0)    

Напомена: 

 

30.  

Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог 

третманом, за потребе класификације? 

 Да                               (2) 

 Не                               (0)  

Напомена: 

 
 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА 

 

 
Третман уља за добијање 

производа 

Третман уља за добијање 

горива 

Укупан могући број бодова 54 50 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА   

 

 

Степен ризика Низак Средњи Висок Критичан 

производ гориво производ гориво производ гориво производ гориво 

Број бодова 50-54 46-50 44-49 41-45 39-43 36-40 ≥ 38 ≥ 35 

 

Степен ризика у односу на остварени број бодова је: 

низак  

средњи  

висок  

критичан  
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Представници оператера: 
Инспектори за заштиту 

животне средине 

Име и презиме: Радно место Име и презиме 

1.  1. 

 

2.  

 

 2. 

3.  

 

 3. 

 

 
  

Датум: 

 
 


