РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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ПРЕДЛПГ ГПДИШОЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА ЗА 2018 ГПДИНУ
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

План рада инспекције за заштиту живптне средине у спрпвпђеоу ппверених ппслпва
инспекцијскпг надзпра и кпнтрпла пп службенпј дужнпсти на ппдручју ппштине Пландиште за
2018. Гпдину и дпнет је на пснпву члана 10. Закпна п инспекцијскпм надзпру („Сл. Гласник РС “
БР.36/2015)
Ппслпве надзпра из надлежнпсти инспекције за заштиту живптне средине пбавља један
инспектпр,кпји пбавља и ппслпве кпмуналнпг инспектпра.
ЦИЉЕВИ
Општи циљ израде плана је превенција и планскп делпваое ради спречаваоа загађиваоа живптне
средине и ппвећаое свести п ппштпваоу екплпшких стандарда.
СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА
Инспекцијски надзпр врши један инспектпр за заштиту живптне средине са ппла раднпг времена и
приликпм вршеоа инспекцијскпг надзпра дужан је да се придржава прпцедура и да кпристи
кпнтрплне листе.
ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА
При изради пвпг плана инспектпр кпристи искуства из предхпдних инспекцијских кпнтрпла кпје су
вршене на пснпву пперативних планпва.
АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ПРПЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА
1) Примена закпна и других прпписа кпјима се уређује заштита ваздуха пд загађеоа,за кпје
дпзвплу за изградоу даје надлежни прган ппштине

2) Примена закпна и других прпписакпјима се уређује заштита пд штетнпг делпваоа буке
3) Спрпвпђеое мера заштите живптне средине дефинисаних студијпм п прпцени утицаја и
налагаое ппднпшеоа захтева за пдлучиваое п пптреби израде студије п прпцени утицаја
на живптну средину.
4) Надзпр над активнпстима сакупљаоа, привременпг складиштеоа и трансппрта инертнпг и
неппаснпг птпада на лпкацији власника птпада за кпје надлежни прган ппштине издаје
дпзвплу.
5) Спрпвпђеое мера неппсредне заштите, пчуваоа и кпришћеоа заштићених прирпдних
дпбара на заштићеним ппдручјима кпјји су ппштинским актпм прпглашена заштићеним
ппдручјима.
6) Надзпр
над
управљаоем
амбалажпм
и
амбалажним
птпадпм
(третман,пдлагаое,рециклажа) за сва ппстрпјеоа и активнпсти за кпје дпзвплу за рад
издаје надлежни прган јеинице лпкалне сампуправе.
7) Впђеое ппсебних евиденција у складу са закпнпм кап и други ппслпви инспекцијскпг
надзпра у пбласти заштите живптне средине.
8) Впђеое управнпг и извршнпг ппступка
9) Дпнпшеое управних аката и пбављаое управнихрадои у ппступку инспекцијскпг надзпра у
пбласти заштите живптне средине.
10) Ппднпшеое захтева за ппкретаое прекршајнпг ппступка.
11) Припремаое извештаја и инфпрмација п извршенпм инспекцијскпм надзпру.
ПРППИСИ ПП КПЈИМА ППСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ШИВПТНЕ СРЕДИНЕ
1)Закпн п заштити живптне средине( „Сл. Гласник РС “ бр.135/04,36/09,72/09,43/11 И 14/16)
-Правилник п метпдплпгији за израду наципналнпг и лпкалнпгрегистра извпра загађиваоа, кап и
метпдплпгије за врсте,начине и рпкпве прикупљаоа ппдатака ( „Сл. Гласник РС “ бр.91/10 и 10/13)
2) Закпн п управљаоу птпадпм ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09,88/10, и 14/16)
- Уредба п пдлагаоу птпада на деппније ( „Сл. Гласник РС “ бр.92/10)
-Правилник п пбрасцу дневне евиденције и гпдишоег извештаја п птпаду са упутствпм за оегпвп
пппуоаваое ( „Сл. Гласник РС “ бр.95/10 и 88/15)
-Правилник п категпријама испитиваоу и класификацији птпада ( „Сл. Гласник РС “ бр.56/10 )
-Правилник п услпвима и начину сакупљаоа,трансппрта ,складиштеоа и третмана птпада кпји се
кпристи кап секундарна сирпвина или за дпбијаое енергије ( „Сл. Гласник РС “ бр.98/10 )
3) Закпн п заштити пд буке ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09 и 88/10)
- Уредба п индикатприма буке,граничним вреднпстима,метпдама за пцеоиваое индикатпра
буке,узнемираваое и штетних ефеката буке у живптнпј средини ( „Сл. Гласник РС “ бр.75/10 )
- Правилник п метпдама мереоа буке,садржини и пбиму извештаја п мереоу буке ( „Сл. Гласник
РС “ бр.72/10)
4) Закпн п заштити ваздуха ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09 )
- Уредба п граничним вреднпстима емисије загађујућих материја у ваздух из стаципнарних извпра
загађиваоа,псим ппстрпјеоа за сагпреваое ( „Сл. Гласник РС “ бр. 111/15)

- Уредба п мереоима емисије загађујућих материја у ваздух из стаципнарних извпра загађиваоа (
„Сл. Гласник РС “ бр. 5/16)
5) Закпн п заштити прирпде ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09,88/10,91/10 и 14/16)
6) Закпн п заштити пд нејпнизујућих зрачеоа ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09 )
- Правилник п границама излагаоа нејпнизујућим зрачеоима ( „Сл. Гласник РС “ бр.104/09 )
-Правилник п садржини евиденције п извприма нејпнизујућих зрачеоа пд ппсебнпг интереса ( „Сл.
Гласник РС “ бр.104/09 )
7) Закпн п хемикалијама ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/09 и 88/10)
8) Закпн п прпцени утицаја на живптну средину ( „Сл. Гласник РС “ бр.135/04 и 36/09)
-Уредба п утврђиваоу Листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и Листе прпјеката за
кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну средину ( „Сл. Гласник РС “ бр.114/08 )
9) Закпн п инспекцијскпм надзпру ( „Сл. Гласник РС “ бр.36/15)
10) Закпн п прекршајима ( „Сл. Гласник РС “ бр.65/13 ,13/16 и 98/16)

У тпку 2018. Гпдине инспектпр за заштиту живптне средине ће вршити и
-

Ванредне и кпнтрплне инспекцијске надзпре
Остале ппслпве из пбласти заштите живптне средине
Учешће на радипницама,семинарима,курсевима,пбукама и тд

Укупан брпј дана у гпдини
викенди
Гпдиђои пдмпр
Празници
ЗКУПНО РАДНИХ ДАНА
ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ЕДУКАЦИЈА ,СЕМИНАРИ
Састанци рад у кпмисијама
Осталп,сапбраћајна инспекција кппрдинација
приликпм извпђеоа радпва

365
105
25
8
227
120
15
20
82

Ред
бр

1.

Област надзора

Активност

Спровођење Закона о
заштити
животне
средине

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који подлежу
обавези
прописаној
Законом
о
заштити животне средине

Период
инс.надзора
Током целе
године

Ванредни
инспекцијски
надзор
енергетских објеката за издавање
извештаја о испуњености услова и
захтева утврђених прописима о
заштити животне средине

Стална
активност

Процена
ризика
Средњи
степен
ризика

2.

Контрола
примене
Закона о интегрисаном
спречавању и контроли
загађивања
животне
средине
и
прописа
донетих на основу овог
закона
над
постројењима
и
активностима за које
дозволу
издаје
надлежни орган локалне
самоуправе

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који подлежу
обавези
прописаној
Законом
о
интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

3.

Контрола произвођача
неопасног и инертног
отпада
у
објектима
привредних субјеката за
које надлежни орган
локалне
самоуправе
издаје
одобрење
за
градњу/употребну
дозволу

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који генеришу
неопасан и инертан отпад

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

Контрола
сакупљања,
транспорта,
складиштења, третмана
и одлагања неопасног и
инертног отпада за који
надлежан орган локалне
самоуправе
издаје
дозволу
на
основу
закона о управљању
отпадом

Редован инспекцијски надзор
оператера управљања отпадом

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

Ванредни инспекцијски надзор над
нерегистрованим
објектима
који
обављају делатност без дозволе

Стална
активност

Контрола
примене
одредби
Закона
о
заштити природе на
заштићеним подручјима
које
проглашава
надлежни орган локалне
самоуправе

Редован
инспекцијски
надзор
спровођења мера заштите животне
средине
заштићених
природних
подручја

Током целе
године

Ванредни инспекцијски надзор који се
односи на угрожавање заштићених
природних подручја

Стална
активност

Контрола
одредби
процени

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који подлжу
обавези
прописаној
Законом
о

Током целе
године

4.

5.

6.

примене
Закона
о
утицаја
на

Ванредни инспекцијски надзор који се
односи на незаконито поступање са
генерисаним отпадом код привредних
субјеката
код

Средњи
степен
ризика

Средњи
степен

животну
средину
за
пројекте за које орган
локалне
самоуправе
надлежан за вођење
поступка
процене
утицаја

процени утицаја на животну средину

7.

Контрола
над
спровођењем
мера
заштите
ваздуха
од
загађивања у објектима
за које надлежни орган
локалне
самоуправе
издаје
одобрење
за
фрадњу/употребну
дозволу

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који подлежу
обавези
прописаној
Законом
о
заштити ваздуха

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

8.

Инспекцијски надзор над
изворима нејонизујућих
зрачења за које је
одобрење за изградњу и
почетак рада издаје
надлежни орган локалне
самоуправе

Редован
инспекцијски
надзор
привредних субјеката који подлежу
обавезама прописним законом о
заштити од нејонизујућих зрачења

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

Ванредни инспекцијски надзор који се
односи
на
штетно
дејство
нејонизујућих зрачења

Стална
активност

9.

Контрола извора буке
који се користи при
обављању делатности

Ванредни инспекцијски надзор по
Закону о заштити од буке у животној
средини

Стална
активност

10.

Превентивно деловање

Током целе
године

11.

Контролни инспекцијски
надзор

12.

Контрола
нерегистрованих
субјеката

-Пружање стручних и саветодавних
обавештења,
-Објављивање важећих прописа, год.
планова и контролних листи
-Обавештавање јавности о постојању
озбиљног ризика по животну средину
и предузетим мерама за уклањање,
смањење и спречавање истог
Контрола утврђивања извршених
мера које су наложене, предложене,
наређене надзираном субјекту у току
инспекцијског надзора
Редовни и ванредни инспекцијски
надзор

13.

Планирање, припрема и
спровођење
рада
инспектора

Током целе
године

14.

Заједнички инспекцијски
надзор

Праћење
законских
прописа,
прикупљање података од важности за
вршење
инспекцијског
надзора,
обрада и анализа прикупљених
података и друго
Сарадња и координација са другим
инспекцијама
(комунална,
грађевинска)

15.

Едукација,
обука

16.

Остали
области

семинари,
послови
из
заштите

-Израда конкурсне документације на
јавне позиве виших инстанци и

ризика

Током целе
године
Током целе
године

Током целе
године

Средњи
степен
ризика

животне средине

спровођење уговорних обавеза;
-Припрема
предлога
планова
/програма на које сагласност даје
Општинско веће/Скупштина)
Савет за запошљавање

17.

Састанци, комисије

Ред
бр

Надзирани
субјекат

Делатност

ЈП “ПОЛЕТ”
Пландиште
“RE3
PRODUKT”ДОО

Јавно комунално
предузеће
Рециклажа
неопасног отпада

3.

“Пантовић” доо

Објекти за
обављање
пословне
делатности

4.

Област надзора

Током целе
године

Период
прегледа

Број
прегледа

Заштита животне
средине
Заштита животне
средине

I квартал

1

I квартал

1

Заштита животне
средине

III квартал

1

“ПАЦКСОЛ”

Заштита животне
средине

III квартал

1

5.

“ЛИОН ПАК”
ДОО

Заштита животне
средине

III квартал

1

6.

Остали
привредни
субјекти по
објављеним
подацима
Агенције зжс

Подаци Агенције
зжс о увозу
производа који
после употребе
постају посебни
токови отпада

Заштита животне
средине

I квартал

1

7.

“ВИНДИЈА”ДОО

Фарма бројлера
Велика Греда

Постројења која
подлежу издавању
интегрисане
дозволе;

III квартал

1

8.

“ВИНДИЈА”ДОО

Фарма бројлера
Пландиште

Постројења која
подлежу издавању
интегрисане
дозволе;

III квартал

1

III квартал

1
1

1.
2.

9

АД
“ХАЈДУЧИЦА”

Фарма бројлера
Хајдучица

Постројења која
подлежу издавању

интегрисане
дозволе;

11

“АЛВОГЕН
ПХАРМА
СЕРБИА” ДОО
“НИС ПЕТРОЛ”

12.

“ВИНДИЈА”ДОО

13.

Парк у Великом
Гају

14.

Парк дворца
Јагодић

15

Пак дворца у
Хајдучици

10.

Заштита животне
средине
Заштита ваздуха

II квартал

1

Заштита животне
средине

II квартал

1

Управљач ЈП
ПОЛЕТ

Заштита природе

III квартал

1

Управљач
Радмила
Јанковић
Упррављач АД
хАЈДУЧИЦА

Заштита природе

III квартал

1

Заштита природе

III квартал

1

АД “Телеком
србија”

Радио-базна
станицa Велики
Гај

Нејонизујуће
зрачење

II квартал

1

17.

АД “Телеком
србија”

Нејонизујуће
зрачење

II квартал

1

18.

АД “Телеком
србија”

Нејонизујуће
зрачење

II квартал

1

29.

„ВИП Мпбиле“
дпп Нпви Бепград

Радио-базна
станица
Стари Лец
Радио-базна
станица
Маргита
Радио-базна
станица
Хајдучица

Нејонизујуће
зрачење

II квартал

1

16.

Бензинска
станица у
Пландишту
Индустрија меса
у Пландишту

Инспектор заштите животне средине
Гприца Стефанпвић

