Република Србија
Општина Љубовија
Општинска управа
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ОПШТИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

План рада општинског инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину направљен је у складу са важећом законском
регулативом из области заштите животне средине.

Инспектор за заштиту животне средине општинске управе општине Љубовија врши контролу примене закона из области
заштите животне средине као поверене послове јединици локалне самоуправе и то:
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1) Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС”, бр. 135/04, 36/09, 43/11 i 14/16)
2) Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС”, бр. 135/04 и 36/09)
3) Закон о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13)
4) Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10)
5) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС”, бр. 135/04 и 88/10)
6) Закон о управљању отпадом („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
7) Закон о хемикалијама („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
8) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС” , бр. 36/09).
9) Закон о заштити природе („Сл. гл. РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

У вршењу инспекцијских надзора инспектор за заштиту животне средине примењују и одредбе Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15), Закон о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/16), као и следеће
законе: Закон о државној управи (,,Сл. гласник РС“, бр.79/2005,101/2007, 95/2010 и 99/2014), Закон о прекршајима („Сл. гл. РС”, бр.
65/13, 13/16 и 98/16), Закон о привредним преступима („Сл. лист СФРЈ” бр. 4/77, 36/77, 14/85, 74/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, „Сл. лист
СРЈ”, бр. 27/92, 24/94, 28/96, „Сл. гл. РС“, бр. 101/05), Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13,
45/13 и 55/14), Закон о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр.72/2009,81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) , Кривични законик („Сл. гл. РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09,
121/12, 104/13 и 108/14).
Очекиван обим ванредних инспекцијских надзора у 2017. години износи 30% од укупног броја инспекцијских надзора.
Послове надзора из надлежности инспекицје за заштиту животне средине ће обављати један иснпектор као и до сада. У току 2018.
године ће инспектор вршити и :
-ванредне и контролне инспекцијске надзоре
-све остале послове из Области заштите животне средине
-послове које му одреди Руководилац ,Начелник и Председник општине
-учествоваће на радионицама,семинарима,курсевима и обукама како би унапредио свој рад
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ЦИЉЕВИ

Општи циљ овог плана, а и саме инспекције је спречавање загађења животне средине кроз превенцију и деловање.
Контрола субјеката на основу Законских одредби и кажњавање свих који не поштују закон и решења инспекције.

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са виском стручном спремом (дипломирани
инжењер металургије) са звањем самосталног стручног сарадника.
Приликом инспекцијског надзора инспектор користи контролне листе, а у вези инспекцијског надзора сачињава записник.

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

При изради овог плана инспектор је користио предходна искуства из инспекцијских надзора, као и на утврђеном стању и процени
ризика.
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АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
-Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења за које дозволу за изградњу даје надлежни орган
јединице локалне самоуправе то јест општине.
-Инспекцијски надзор из области емисије буке у животну средину објеката који су у надлежности општинског инспектора за заштиту
животне средине.
-инспекцијски надзор спровођења услова и мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја и налагање
подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.
-Инспекцијски надзор оператера који који поседују дозволе за управљање отпадом издате од стране надлежног органа за заштиту
животне средине јединице локалне самоуправе (општине).
-Инспекцијски надзор евентуалних нерегистрованих субјеката који се баве управљањем отпадом.
-Инспекцијски надзор по решењима, дозволама, сагласностима и сл. из области заштите животне средине.
-Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву надзираног субјекта као утврђуијући у складу са посебним законом и као
потврђујући.
-Ванредни инспекцијски надзор који се врши по захтеву правног или физичког лица или са циљем предузимања хитних мера када је
процењени ризик висок или критичан.
-Контролни и допунски инспекцијски надзор.
-Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне помоћи надзираном субјекту на лицу места-службене
саветодавне посете.
-Припрема и израда годишњег извештаја о раду.
-Заштита од нејонизујећег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада даје надлежни орган општине.
-Вођење посебних евиденицја у складу са законом ,као и други послови инспекцијског надзора у области заштите животне средине
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-Вођење управног и извршног поступка
-Подношење захтева за покретање прекршајног поступка и подношење захтева за привредни преступ
-Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору
-Обавештавање јавности путем веб странке општине о стању животне средине
-Учествовање у пројектима обележавања важних датума о екологији ,едукација грађана о сепарацији,компостирању,сакупљању отпада,
сарадња са СКГО, тренинзи, семинари, радионице, извештавања према министарствима и агенцијама, попуњавање анкета, упитника и
слично.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО НАДЗИРАНИМ СУБЈЕКТИМА

Претежна делатност
надзираног субјекта

Објекат у коме се
обавља
активност

Предмет
инс.надз.
(област)

Предшколска устан.
,,Полетарац“

Васпитање деце

Котларница

Заштита ваздуха

Р.број

Пословно име
надзир. субјекта

1.

2.

Фрутико-Љубовија

Замрзавање воћа

Погон предузећа

3.

Соко Штарк А.Д.

Производни погон

4.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ

Производња
конд.производа
Пружање услуга
телекомуникације

5.

Рудник олова и
цинка В.Мајдан
СТР Гранди
СЗР Л&С дизајн
Задругар ДОО

Екс.и прерада руде Pb i Zn

Домино ДОО
Ауто сервис
Јовановић
АД Дуван Љубовија
Центар за старе
Фених пелет ДОО
Минс-комерц ДОО
,,Ластра“ АД

Транспорт
Одржавање моторних
возила
Прерада дувана
Смештај старих лица
Производња пелета
Транспорт
Превоз путника

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Транспорт
Транспорт
Замрзавање воћа

Неопасан отпад и
локални регистар
извора загађивања
Управљање
отпадом
Нејонизујуће
зрачење

Број
ин.надз
ора у
току
године
1

Укупно
Процена
време
ризика
трајања
надзора(ч)
4

низак
средњи

2

12

1

8

средњи

1

10

висок

1

6

средњи

Отпад
Отпад
Отпад и заштита
ваздуха
Отпад
Отпад

1
1
2

2
2
6

низак
низак
средњи

1
1

2
2

низак
средњи

Котларница
Заштита ваздуха
Котларница
Заштита ваздуха
Погон
Заштита ваздуха
Пословни простор
Отпад
Пословне просторије
Отпад

1
1
1
1
2

8
2
4
2
4

висок
средњи
средњи
низак
средњи

РАДИОБАЗНА
СТАНИЦА МОБ.
ТЕЛЕФОНИЈЕ
Магацинске
просторије
Пословни простор
Пословни простор
Погон предузећа
Пословни простор
Радионица

Oтпад
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16.

Замрзавање воћа

Производни погон

17.
18.

Дрлаче комерц
ДОО
ТЕКО МИНИНГ ДОО
ЈАКО ЦАП ДОО

Експлоат. Камена
Произв.метал.поколопаца

Призводни погон
Производни погон

19.

,,ЕЛМАГ“ ПТЗР.

Транспорт и производња

20.
21.

ДАМИЛ СЗТР
КМ МАНУФАКТУР
РЕНЕ

Производња огрев.дрвета
Произ. Делова за
ентеријер.аутом.

22.

КАФЕ БАР
ВИКТОРИЈА
ПИВНИЦА ФЕНИХ
ВУЛК. РАДЊА
ЈАНКО
ВУЛК.РАДЊА
ТАРАЋ
ВУЛК.РАДЊА ВОЈА
ВУЛК.РАДЊА
ЖИВКОВИЋ
ДОМ ЗДРАВЉА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА

Угостит услуге

Производни погон и
магацин
Производни погон
Производне и
магацинске
просторије
Пословни простор

Угостит. Услуге
Вулк.услуге

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Отпад и заштита
ваздуха
Зашита ваздуха
Управљање
отпадом
Отпад и заштита
ваздуха
бука
Отпад и заштита
ваздуха

1

2

средњи

2
1

8
2

висок
средњи

2

8

средњи

1
2

5
8

средњи
висок

бука

2

8

средњи

Пословни простор
бука
Пословне просторије
Отпад

2
2

8
4

средњи
средњи

Вул.услуге

Пословне просторије

Отпад

2

4

средњи

Вул.услуге
Вулк.услуге

Пословне просторије
Пословне просторије

Отпад
Отпад

2
2

4
4

средњи
средњи

Медицинске услуге
Образовање
Образовање

Котларница
Котларница
Котларница

1
1
1

5
4
4

средњи
средњи
средњи

Заштита ваздуха
Заштита ваздуха
Заштита ваздуха

Инспектор за заштиту животне средине: Митар Јовић
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