КОНТРОЛНА ЛИСТА УСЛОВА И ОБАВЕЗА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА
УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – БРОЈ 1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
УПРАВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ
ТЕРЕТА
Број:____________________________
Датум:___________________________
Место:___________________________

Према одредбама Закона о транспорту опасног терета
(„Сл.гласник РС”, број 88/10) и
Европском споразуму о међународном
друмском транспорту опасног терета (ADR)
(„Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, бр. 14/13
и 2/14-исправка, 22/15 - др. пропис и 4/16)

ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ
Редни
број

I

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА
1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ
Пословно име, назив и седиште учесника у транспорту опасног терета:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Број решења из АПР: ____________________________________________________________
ПИБ: __________________________________________________________________________
Матични број: __________________________________________________________________
Седиште и адреса: _______________________________________________________________
Претежна делатност: ____________________________________________________________
Пословна јединица: _____________________________________________________________
Контакт : _______________________________________________________________________
ЗАСТУПНИК/одговорно лице:
Име и презиме: __________________________________________________________________
Функција: ______________________________________________________________________
Број ЛК/ пасоша: ________________________________________________________________
Пребивалиште: _________________________________________________________________
Контакт: _______________________________________________________________________
САВЕТНИК за безбедност у транспорту опасног терета:
Име и презиме: _________________________________________________________________
Број сертификата и ко га је издао: ________________________________________________
Пребивалиште: _________________________________________________________________
Број ЛК/пасоша: ________________________________________________________________
Контакт: _______________________________________________________________________
2. ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: □привредно друштво □предузетник □друго правно лице
3. УЧЕСНИК ЈЕ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА КАО:
□пошиљалац □превозник □прималац □утоварач □пакер □пунилац □ корисник
контејнер цистерне или преносиве цистерне □организатор транспорта □давалац услуге
претовара при промени вида саобраћаја
4. ВРСТЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ УЧЕСНИК ТРАНСПОРТУЈЕ:
□ Класа 1 Експлозивне материје и предмети са експлозивним материјама;
□ Класа 2 Гасови;
□ Класа 3 Запаљиве течнe материје;
□ Класа 4.1 Запаљиве чврсте материје, самореагујуће материје и експлозивне
материје умањене осетљивости;
□ Класа 4.2 Самозапаљиве материје;
□ Класа 4.3 Материје, које у додиру са водом, развијају запаљиве гасове;
□ Класа 5.1 Оксидирајуће материје;
□ Класа 5.2 Органски пероксиди;
□ Класа 6.1 Отровне материје;
□ Класа 6.2 Заразне материје;
□ Класа 7 Радиоактивне материје
□ Класа 8 Нагризајуће материје;
□ Класа 9 Разне опасне материје и предмети.

5. ПОТРЕБНЕ ЛИЦЕНЦЕ И ДОЗВОЛЕ:
(1) Број енергетске дозволе за производњу и/или складиштење нафтних деривата
Министарства рударства и енергетике:
_______________________________________________ □да

□не □непримењиво

(2) Број лиценце за обављање енергетске делатности Агенције за енергетику РС:
_______________________________________________ □да

□не □непримењиво

(3) Број лиценце за обављање радиационе делатности Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије:
_______________________________________________ □да

□не □непримењиво

(4) Број дозволе за транспорт опасног отпада Министарства пољопривреде и
заштите животне средине:
_______________________________________________

□да

□не □непримењиво

(5) Број дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
Министарствa пољопривреде и заштите животне средине:
_______________________________________________ □да □не □непримењиво
Напомена:
У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу
или дозволу сматра се
нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана
33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)
Напомена:
Одговори на горе наведена питања се не бодују.
6. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15);
2. Закон о транспорту опасног терета - ЗОТОТ („Сл.гласник РС”, број 88/10);
3. ADR 2015 - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Европског
споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2015”
(„Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, број 22);
4. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14);
5. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени
гласник РС”, број 87/15);
6. Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник
РСˮ, број 36/09 и 93/12);
7. Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности
(„Службени гласник РСˮ, број 61/11);
8. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10 и 14/16);
9. Правилник о начину транспорта опасног терета у друмском саобраћају („Службени
гласник РСˮ, број 125/14);
10. Правилник о критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту
опасног терета према категорији опасности („Службени гласник РСˮ, број 108/14);
11. Правилник о покретној опреми под притиском („Службени гласник РСˮ, број 30/14);
12. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стручној оспособљености запосленог на
пословима у транспорту опасног терета („Службени гласник РСˮ, број 42/2013).

II

ОБАВЕЗЕ ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ
У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

ОБАВЕЗА ОСИГУРАЊА УЧЕСНИКА

1.

III

2.

3.

4.

IV

Да ли је Учесник у транспорту опасног терета осигуран за случај да у
транспорту опасног терета причини штету лицима, имовини и животној
средини? (Члан 8. ЗОТОТ)

У складу
Кат.
Бр.
Н/
са
опасн бодо
П
прописима
ости
ва

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
У ПОГЛЕДУ АМБАЛАЖЕ, ПОСУДЕ ПОД ПРИТИСКОМ ИЛИ ЦИСТЕРНЕ
Да ли употребљава тип амбалаже, односно посуде под притиском или
цистерне који има одобрење и важећи извештај о испитивању амбалаже,
односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног
терета, у складу с прописима из члана 2. став 2. овог закона и других
прописа? (члан 13. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

Да ли је за амбалажу, односно посуде под притиском или цистерну
произведену у иностранству поднео захтев за признавање одобрења за
тип које је издао надлежни орган стране државе? (члан 15. став 3.
ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

Да ли користи амбалажу, односно посуду под притиском или цистерну
за транспорт опасног терета после изречене забране коришћења? (члан
17. став 1)

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
У ПОГЛЕДУ ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА

5.

Да ли за транспорт опасног терета користи возила које је произведено и
опремљено у складу с прописима из члана 2. став 2. тачка 2) ЗОТОТ и
другим прописима? (члан 38. став 1. тачка 1 ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

6.

Да ли возила која поседује имају важећи сертификат о одобрењу за
возило за транспорт одређеног опасног терета, ако је то утврђено
прописима из члана 2. став 2. тачка 1) ЗОТОТ? (члан 38. став 1. тачка
2) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

7.

Да ли обележава и означава возила у складу са прописима из члана 2.
став 2. тачка 1) ЗОТОТ? (члан 38. став 1. тачка 3) ЗОТОТ)

□ □ □
да
не

II

V

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА И СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАНСПОРТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

8.

Да ли има Саветника за безбедност у транспорту опасног терета?
(члан 18. став 1. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

9.

Да ли је Управи доставио личне податке о Саветнику с којим је
закључио уговор, у року предвиђеним законом? (члан 18. став 2.
ЗОТОТ)

□ □ □
да
не

II

10.

Да ли је Управи доставио годишњи извештај Саветника, најкасније до 1.
фебруара текуће године за претходну годину? (члан 19. став 1 ЗОТОТ)

□ □ □
да
не

II

11.

Да ли спроводи стручно оспособљавање и обнављање знања запослених
и лица које прима у радни однос на послове у транспорту опасног терета
у складу са прописима из члана 2. став 2. ЗОТОТ? (члан 37. ЗОТОТ)

□ □ □
да
не

II

12.

Да ли превоз опасног терета поверава возачу који има важећи
сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт
опасног терета у складу с прописима из члана 2. став 2. тачка 1) ЗОТОТ?
(члан 42. став 1 ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

VI

ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА
У ПОГЛЕДУ ПЛАНОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА

13.

Да ли је учесник у транспорту опасног терета који транспортује опасан
терет који је прописима из члана 2. став 2. ЗОТОТ утврђен као опасан
терет високе потенцијалне опасности израдио и да ли спроводи План
безбедности? (члан 29. став 1. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

14.

Да ли у случају расипања или разливања опасног терета поступа по
одредбама закона? (члан 28. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

VII

ОБАВЕЗА УЧЕСНИКА У ПОГЛЕДУ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛА ЗА
ТРАНСПОРТ ОДРЕЂЕНОГ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И ОБАВЕШТАВАЊА О ТРАНСПОРТУ

15.

Да ли је учесник (пошиљалац или прималац) прибавио дозволу за
транспорт радиоактивног терета од Управе за транспорт опасног терета?
(члан 30. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

16.

Да ли је учесник (пошиљалац или прималац) прибавио дозволе за
транспорт експлозивног терета у унутрашњем или међународном
транспорту од Министарства унутрашњих послова? (члан 30. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

17.

Да ли је учесник (пошиљалац или прималац) прибавио посебну дозволу
за транспорт опасног терета који је законом забрањен од Министра
унутрашњих послова? (члан 34. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

18.

Да ли се учесник (пошиљалац или прималац) придржава одредби о
дужности обавештавања надлежних органа о започињању транспорта?
(члан 32. ЗОЗОТ)

□ □ □
да не*

I

VIII

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ПОЈЕДИНИХ УЧЕСНИКА
У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

(1)

ОБАВЕЗЕ ПОШИЉАОЦА

19.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

20.

Да ли предаје опасан терет на транспорт са дозволом за транспорт у
складу са чланом 30. ЗОТОТ у случајевима утврђеним прописима из
члана 2. став 2? (члан 23. тачка 1) подтачка (1) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

21.

Да ли возачу возила или лицу које обавља превоз опасног терета уручује
прописана транспортна документа? (члан 23. тачка 1) подтачка (2)
ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

22.

Да ли приликом предаје опасног терета на транспорт проверава
испуњеност услова за транспорт према Контролној листи возача према
Правилнику о начину транспорта опасног терета у друмском
саобраћају? (члан 2. став 1. ЗОТОТ)

□ □ □
да
не

II

(2)

ОБАВЕЗЕ ПУНИОЦА

23.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

24.

Да ли утврђује да ли је амбалажа, односно посуда под притиском или
цистерна очишћена код пуњења другом врстом опасног терета? (члан
23. тачка 2) подтачка (1) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

Да ли пуни цистерну на одређеном и посебно уређеном месту у складу
са законом? (члан 23. тачка 2) подтачка (1) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

25.

ОБАВЕЗЕ УТОВАРАЧА

(3)
26.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

27.

Да ли утовара опасан терет на одређеном и посебно уређеном месту, у
складу са законом? (члан 23. тачка 3) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТРАНСПОРТА

(4)
28.
(5)

Да ли извршава све обавезе као и пошиљаоц у смислу закона? (члан 24.
ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА ПРЕТОВАРА ПРИ ПРОМЕНИ ВИДА САОБРАЋАЈА

29.

Да ли извршава све обавезе као прималац, утоварач и пунилац у смислу
закона? (члан 25. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

30.

Да ли претовара на месту које испуњава услове утврђене прописима за
утоварно/истоварно место? (члан 26. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

□ □ □
да не*

I

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА

(6)
31.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

ОБАВЕЗЕ ПАКЕРА

(7)
32.
(8)
33.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОНТЕЈНЕР ЦИСТЕРНЕ ИЛИ ПРЕНОСИВЕ ЦИСТЕРНЕ
Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА

(9)
34.

Да ли испуњава обавезе из поглавља 1.4 ADR? (члан 3. ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

35.

Да ли посади возила, пре започињања превоза, обезбеђује писана
упутства на језику који сваки члан посаде може да прочита и разуме
према поглављу 5.4 ADR 2015? (члан 2. став 1. и 2. тачка 1) ЗОТОТ)

□ □ □
да не*

I

ПРИЛОЗИ:

НАПОМЕНЕ:

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:

Ако је одговор на питање „НЕˮ са звездицом степен ризика је критичан, а питање је елиминационо
у даљем надзору.
Посебне напомене:
Бодују се искључиво одговори на питања за односну категорију учесника у транспорту опасног
терета надзираног субјекта

Напомена:
Категорије опасности одређене су према степену опасности од наступања последица
класификованих у члану 6. Закона о транспорту опасног терета, а на основу примене Европског
споразума о међународном друмском транспорту опасног терета (ADR) и Правилника о
критеријумима по којима се класификују повреде прописа о транспорту опасног терета према
категорији опасности којим су усклађени прописи Републике Србије са Директивом 95/50/EУ/
Directive 95/50/EU и Директивом 2014/112/EУ/ Directive 2014/112/EU.
1) Категорија опасности I
2) Категорија опасности II
3) Категорија опасности III
4) Неприменљиво Н/П

5 бодова
2 бода
1 бод
0 бодова

1. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ПОШИЉАОЦА
(Максимални број позитивних бодова је 95)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

2. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ПРЕВОЗНИКА
(Максимални број позитивних бодова је 68)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

3. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ПРИМАОЦА
(Максимални број позитивних бодова је 83)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

4. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
УТОВАРАЧА
(Максимални број позитивних бодова је 68)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

5. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ПАКЕРА
(Максимални број позитивних бодова је 63)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

6. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ПУНИОЦА
(Максимални број позитивних бодова је 73)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

7. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
КОРИСНИКА КОНТЕЈНЕР ЦИСТЕРНЕ ИЛИ ПРЕНОСИВЕ ЦИСТЕРНЕ
(Максимални број позитивних бодова је 63)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

8. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ОРГАНИЗАТОРА ТРАНСПОРТА
(Максимални број позитивних бодова је 63)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

9. ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ЗА
ДАВАЛОЦА УСЛУГЕ ПРЕТОВАРА ПРИ ПРОМЕНЕ ВИДА САОБРАЋАЈА
(Максимални број позитивних бодова је 63)
СТЕПЕН РИЗИКА
 Незнатан
 Низак
 Средњи
 Висок
 Критичан

ПРОЦЕНАТ
94% - 100%
87% - 93%
80% - 86%
73% - 79%
≤ 72%

БРОЈ БОДОВА/ПРОЦЕНАТ

____ / ____

Надзирани субјекат

Инспектор за друмски саобраћај

______________________________

______________________________

