Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за геологију и рударство
Одељење геолошке и рударске инспекције
Одсек рударске инспекције
Број : (уписује се број предмета)
Дана : (уписује се датум инспекцијског надзора)

Ознака: КЛ-006-01/07
Датум: 03.11.2020. год
КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА –ЕЛЕКТРО
I ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ НАДЗОРА

Назив правног лица/субјекта
Адреса ( улица и број ):
Град:
Телефон/факс:
Е – mail:
Матични број:
ПИБ:
РУДАРСКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Облици инспекцијског надзора
 Канцеларијски
 Теренски
Врста инспекцијског надзора:
 Редовни
 Ванредни
 Допунски
 Контролни
АКТИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Носиоц експлоатације поседује одобрење  Да
надлежног органа за експлоатацију резерви  Не
минералних сировина
Носиоц експлоатације поседује одобрење  Да
надлежног органа за извођење рударских радова  Не
по Техничким пројектима-електро
Носиоц експлоатације извршио је пријаву радова  Да
надлежног органа за извођење рударских радова  Не
по Техничким пројектима-електро
Носиоц експлоатације поседује решење којим се  Да
одобрава употреба рударских објеката
-  Не
употребна дозвола

Напомена:
Напомена:

Број поена /Напомена:
5
0
Број поена /Напомена:
5
0
Број поена /Напомена:
2
0
Број поена /Напомена:
2
0

ТЕХНИЧКА ЕЛЕКТРО ДОКУМЕНТАЦИЈА
 Да
Број поена /Напомена:
Да ли за нова електроенергетска постројења, као  Не
3
и за она електроенергетска постројења код којих
0

треба извршити битну реконструкцију у погледу
електричних уређаја и инсталација постоји
одговарајућа техничка документација?
 Да
 Не

Број поена /Напомена:
2
0

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
2
0

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0

Да ли за сваки ПК постоји ситуациони план НН
мреже, са потребним техничким подацима?

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0

Да ли за сваки
ПК постоји картотека
електричних машина,апарата и уређаја у погону и
у резерви, која мора садржати техничке податке о
њиховом
преузимању,
контролама,оправкама,години
израде,
месту
употребе или ускладиштења?

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0

Да ли за сваки ПК постоје технички подаци о
појединим
уређајима
(машинама,трансформаторима,
апаратима
итд.),који служе за важније објекте
( нпр.за багере, одлагаче,транспортне траке,
пумпе итд)?
Да ли за сваки ПК постоје подаци о стању
прелазних отпора уземљења, диелектричној
чврстоћи трансформаторских уља и испитивању
заштитних релеја, и њиховим подешењима ,
испитивању
функционалности
заштитних
уређаја?

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0

Да ли за сваки ПК постоје подаци о прегледима
електричних уређаја и инсталација?

 Да
 Не

Да ли за сваки ПК постоје одговарајућа Упутства
за руковање и одржавање на ВН и НН
постројењима потписана од актелног руководног
особља?

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
5
0

Да ли за сваки ПК постоји шема напајања високог
напона свих трансформаторских станица и водова
високог напона са техничким подацима?
Да ли за сваки ПК постоји
ситуациони план
свих електричних уређаја и инсталација за ВН?

Да ли за сваки ПК постоји шема појединих НН
мрежа,као и шема сигналних и дојавних уређаја?

Да ли је извршен периодични преглед опреме за
рад од стране овлашћене и лиценциране за рад

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
5
0

установе.
 Да
 Не

Број поена /Напомена:
5
0

Да ли се периодично испитује исправност
громобранске инсталације?

 Да
 Не

Да ли се врше периодична испитивања и
прегледи ПП апарата?

 Да
 Не

Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
5
0

Да ли је
изврешено на време периодично
испитивање заштитне изолационе опреме (ВН
чизме ,ВН рукавице,изолационе простирке,
индикаторске мотке итд.)

Да ли се врше на време ревизије и ремонти ВН и
НН постројења?
Да ли у постројењима постоје посебно угрожени
простори од експлозивне прашине или
експлозивне смеше запаљивих течности?
Да ли за
угрожени
простор
Елаборат о зонама опасности?

постоји

Да ли су у зони опасности уграђени одговарајући
уређаји у противексплозијској заштити, као и
одговарајућа инсталација?
Да ли се врши периодично испитивање и
прегледи
противексплозијских
уређаја
и
инсталација?

 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не

ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА
послове
техничког  Да
 Не

Именовано
лице
за
руковођења
електро
Именовано
лице
за
послове
техничког
руковођења –електро испуњава услове из Закона
о рударству и геолошким истраживањима
Изводи радове у складу са одобреном Техничком
документацијом-електро

Изводи рударске радове у складу са ПТН за
електрична постројења и уређаје у рудницима са
површинском
експлоатацијом
минералних
сировина
Изводи рударске радове у складу са ПТН
припрему минералних сировина – руда и
обојених метала

 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не
 Да
 Не

Број поена /Напомена:
5
0
Број поена /Напомена:
5
0
Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
2
0
Број поена /Напомена:
5
0
Број поена /Напомена:
4
0

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Да ли је послодавац/носиоц експлоатације
Број поена / Напомена:
општим актом, односно колективним уговором  Да
4
или уговором о раду утврдио права обавезе и  Не
0

одговорност у области безбедности и здравља на
раду?
Да ли је посодавац донео акт о процени ризика у
писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио мере за њихово отклњање?
Да ли је послодавац актом у писаној форми
одредио лице за безбедност и здравље на раду?
Да ли је послодавац обезбедио стручни налаз о
извршеном превентивном односно периодичном
прегледу опреме за рад која се користи при
експлоатацији минералних сировина?
Да ли је послодавац издао запосленима на
употребу средства и / или опрему за личну
заштиту на раду, у складу са актом о процени
ризика?
Да ли је послодавац ангажовао правно лице са
лиценцом ради спровођења превентивних и
периодичних прегледа и провере опреме за рад
која се користи у току извођења рударских
радова, као и превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине?
Да ли је послодавац запосленима на радном месту
са повећаним ризиком пре почетка рада
обезбедио претходни лекарски преглед, као и
периодични лекарски преглед у току рада?
Да ли је послодавац извршио оспособљавање
запослених за безбедан и здрав рад?

 Да
 Не

Број поена / Напомена:
5
0
Број поена / Напомена:
3
0
Број поена / Напомена:
3
0

 Да
 Не

Број поена / Напомена:
4
0

 Да
 Не

Број поена / Напомена:
3
0

 Да
 Не

Број поена / Напомена:
2
0

 Да
 Не
 Да
 Не

 Да
 Не

Да ли је послодавац извршио периодичну
проверу оспособњености за безбедан и здрав рад  Да
запослених који раде на радном месту са  Не
повећаним ризиком најкасније у року од једне
године од дана предходне провере, а на осталим
радним местима најкасније у року од четири
године од дана предходне провере?
Да ли је послодавац видно обележио и истакао
ознаке за безбедност и / или здравље ради  Да
обавештавања и информисања запослених о  Не
ризицима у технолошком процесу, правцима
кретања и дозвољеним местима задржавања као
и мерама спречавања или отклањања ризика?
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Да ли је послодавац у складу са пројектом
спроводи заштиту животне средине?

 Да
 Не

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Да ли је послодавац у складу са пројектом  Да
поступа у циљу заштите од пожара?
 Не

Број поена / Напомена:
5
0
Број поена / Напомена:
3
0

Број поена / Напомена:
2
0

Број поена /Напомена:
3
0
Број поена /Напомена:
2
0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА
Укупан број бодова: 137
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА:
Р.бр.

Степен ризика

1.
2.
3.
4.
5.

Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

____________________

М.П.

Број бодова у
надзору
116 - 137
95 - 115
74 - 94
53 - 73
52 и мање

□
□
□
□
□

РЕПУБЛИЧКИ РУДАРСКИ
ИНСПЕКТОР

__________________________

