Ознака: КЛ БУК 01
Република Србија
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ
Назив правног лица( предузетника)
Адреса (улица и број)
Општина - Град
Матични број
Порески идентификациони број (ПИБ)
Контакт особа
Назив радног места
Телефон, Факс, E-mail
Надлежан орган и број решења
грађевинске односно употребне
дозволе
Намена простора где се налази
надзирани објекат (индустријска
подручја, градски центар, пословностамбена подручја, чисто стамбена
подручја, туристичка, подручја за
одмор и друго )

1. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА
1. Да ли је правно лице ( предузетник ) уписано у АПР

 да
 не*
регистар или судски регистар?
* објекат за који је одговор на питања под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и
надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору

А. ИЗВОРИ БУКЕ
1.

Да ли су спроведене мере за заштиту од буке у
животној средини ?

2.

Да ли за изворе буке који су трајно постављени
у отвореном простору на нивоу тла постоје
подаци произвођача опреме о нивоу звучне
снаге које емитују?

3.

Да ли за изворе буке у току њихове
експлоатације постоје прописани технички
захтеви?

ДА

НЕ

ДЕЛ1

(2 boda)

(0 bod.)

(1 bod)

НАПОМЕНА2

1

Делимично
Потребно је за сваку тврдњу на постављено питање навести одговарајуће образложење, нпр.
навести број и/или назив процедуре, упутства, документа и сл.
2
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4.

Да ли су мерења нивоа буке извршена при
условима максималне емисије буке, односно
када су сви уређаји укључени при највећем
оптерећењу?

5.

Да ли су резултати мерења у складу са
дозвољеним вредностима из правилника?

В. Извештај о мерењу нивоа буке
Навести назив стручне организације која је
извршила мерење буке и број овлашћења
министарства надлежног за заштиту животне
средине
Број и датум извештаја

6.

7.

Датум мерења буке

8.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
10

Укупан могући број бодова
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА
Степен ризика
Број бодова

Степен ризика у
односу на
остварени број
бодова је:

Незнатан
од 9 до 10

Низак
8

Средњи
7

Висок
6

Критичан
5 и мање

незнатан
низак
средњи
висок
критичан

Представници оператера:
Име и презиме:
Радно место
1.

Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме
1.

2.

2.

Датум:

1

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