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ПРАВНИ ОСНОВ

Израда Плана инспекцијског надзора прописана је чланом 10. Закона о инспекцијском
надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр.36/15,44/2018-др. Закон и 95/2018).

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског
надзора  и процени ризика.Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског
надзора , осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе
спречавају.

Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Пландиште израдила је
План рада инспекције на територији општине Пландиште за 2021 годину.

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ    СРЕДИНЕ

- Закон о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', број 135/2004, 36/2009, 36/2009-
др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон),
- Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 135/2004 и
36/2009),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл.
гласник РС'', број 135/2004 и 25/2015),
- Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', број 36/2009 и 10/2013),
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', број 36/2009 и
88/2010),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл. гласник РС'', број 36/2009),
- Закон о заштити природе (''Сл. гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и
95/2018-др.закон),
- Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и
95/2018-др.закон) и
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012
и 25/2015).
- Закон о општем управном поступку  ( ''Сл. гласник РС'' бр.18/16 и 95/2018-аутентично
тумачење);
- Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр.36/15,44/2018-др. Закон и
95/2018) ;и
-Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 -
др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018);
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- 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, 98/2013 -
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)
- Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003,
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -
усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.
изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени
дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.)
- Закон о прекршајима (''Сл.гласник РС'', број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС,
91/2019 I 91-2019-др.закон).

-Уредбе и Правилници донети по основу посебних закона од стране ресорног
Министарства
- Одлука  о заштити споменика Природе “Стари Парк у Великом Гају “ ( Сл. Лист
општине Пландиште бр 10/2013)
- Одлука о измени одлуке о заштити Споменика природе “Парк Дворца Јагодић “ ( Сл.
Лист општине Пландиште бр 12/2018)
- Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом Општине Пландиште за
период  од 2017-2027 године ( Сл. Лист општине Пландиште бр 27/2016)

Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине
општине Пландиште  израђен је на основу  процене ризика, расположивих података о
бројном стању пројеката,  за које су издате сагласности на Студије о процени утицаја на
животну средину и решења да није потребна процена утицаја на животну средну у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину; издатих дозвола за
управљање неопасним и инертним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом
(Сл. гласник РС бр:36/09, 88/10 и 14/2016); издатих дозвола у складу са Законом о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“,
бр. 36/2009 и 25/2015), као и подаци Агенције за заштиту животне средине и др.

На  територији  општине Пландиште нема великих индустријских постројења углавном
су  мала и среднња предузећа, присутне су и фарме за узгој живине. Ризици су  ниски и
незнатни, до сада није било прекршајних пријава за надзиране субјекте.

Приликом израде Плана узети су у обзир  ресурси односно расположиво време које
инспектор за заштиту животне средине проводи на пословима инспекцијског надзора.
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1. УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА

 Контрола упрањљања отпадом - 3 надзора
 Контрола заштите ваздуха – 3 надзора
 Контрола извора буке који се користе при обављању делатности – 2 надзора
 Контрола примене одредби Закона о заштити природе на заштићеним

подручјима – 1 надзор
 Контрола извора нејонизујућих зрачења. – 2 надзора

Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се када  такав надзор захтева
надзирани субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица, када  је
неопходно да се, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно
ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се
после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или
критичан или промене околности;

2. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

За инспекцијски надзор у свакој области животне средине, у Табели 1. дат је приказ
Плана инспекцијског надзора и активности инспекције за заштиту животне средине
које ће се спроводити 2021.години.
Према потреби и по захтеву странке инспектори за заштиту животне средине ће давати
стручну и саветодавну подршку привредним субјектима у складу са Законом
оинспекцијском надзору.

Ред.

Бр.

Надзирани субјекат Делатност Област надзора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1. Јавно комунално
предузеће Полет
Пландиште

Скупљање
отпада који није
опасан

Управљање отпадом

Ризик:низак

х

2. “ RE3 PRODUKT” Рециклажа
неопасаног
отпада

Управљање отпадом

Ризик:низак

х
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3. „ Аромапласт” д.о.о

Јерменовци

Производња
производа од
пластике

Управљање отпадом

Ризик:низак

х

4. „ Виндија” д.о.о Фарма бројлера
Велика Греда

Заштита ваздуха

Ризик:низак

х

5. „ Виндија” д.о.о Фарма бројлера

Пландиште

Заштита ваздуха

Ризик:низак

х х

6. А.Д. „ Хајдучица” Фарма бројлера

Хајдучица

Заштита ваздуха

Ризик:низак

х

7. „ Унисол” д.о.о Производња
амбалаже од
пластике

Пландиште

Заштита од буке

Ризик:низак

х

8. СЗТР Морицз Кланица и
прерада меса на
занатски начин

Јерменовци

Заштита од буке

Ризик:низак

х

9. „ Телеком Србија ”

Београд

Радио-базна
станица

Велика Греда

Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења

Ризик:низак

x

10. „ Телеком Србија ”

Београд

Радио-базна
станица

Велика Греда

Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења

Ризик:низак

х

11. Јавно комунално
предузеће Полет
Пландиште

Парк у Великом
Гају

Закон о заштити
природе

Ризик:низак

х

3.ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Инспекција за заштиту животне средине општинске управе општине Пландиште
надлежна је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне
средине на територији општине Пландиште, која обухвата 13 насеља на површини од
383 km².
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4.ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Инспекцијски надзори вршиће се радним даним у радно време надзираних субјекта,
осим у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље
људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет.

У случају да због новонастале ситуације дође до одступања од плана односно померања
редовних инспекцијских надзора, инспектор ће кроз оперативне планове
(полугодишње, тромесечне и месеечне ) извршити корекцију плана редовних
инспекцијских надзора и

5. ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Редовани инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора који је
сачињен на основу процене ризика.

Обзиром на сазнања инспектора инспектор ће у току 2021 имати и ванредни –
утврђујући инспекцијски надзор због утврђивања услова за остваривање права
надзираног субјекта на повраћај средстава.

Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора и у току 2021 године очекивана су 2 контролна надзора,

6. РЕСУРСИ  ИНСПЕКЦИЈЕ

Бр дана %
Укупан број дана у години 365 100

Викенди 104 28,49
Годишњи одмор 28 7,67

Празници 7 1,92
Укупно расположивих радних дана 226 61,91

Укупно расположивих радних дана 226 100
Активности по изворним пословима општине 113 50,00

Укупно расположивих радних дана на
пословима инспекције за заштиту животне

средине

113 50,00
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Укупно расположивих дана на пословима
инспекције за заштиту животне средине

113 100

Активности праћења стања, процене ризика,
планирања, усклађивања и координације 16 14,15

Редовни и ванредни инспекцијски надзор и
превентивно деловање

Од тога редовни инспекцијски надзор

Од тога ванредни инспекцијски надзор
Превентивно деловање

65

35

20
10

57,53

53,84

30,77
15,38

Остале активности(семинари, радионице) 32 28,32

- Расположива средства
Аутомобил општинске управе расположив на захтев, рачунар, штампач, скенер,
мобилни телефон.

7. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Превентивно деловање спроводи се и спроводиће се  јавношћу рада, објављивањем
важећих прописа, планова (годишњих и оперативних) инспекцијског
надзора,контролних листа, извештаја о раду, обавештавањем јавности о сазнањима
инспекције о постојању ризика по живот и здравље људи,имовине веће вредности,
животну средину и предузетим мерама и радњама како би се тај ризик отклонио или
умањио.Обавештавање јавности вршиће се на интернет страници: www.plandiste-
opstina.rs
Планирано је 10 сати превентивног деловања које ће се остварити кроз службене
саветодавне посете

8. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ
СУБЈЕКАТА

Један од циљева Инспекције за заштиту животне средине је и контрола
нерегистрованих субјеката. На територији општине Пландиште кроз  инспекцијске
надзоре током предходних година уочено је смањење броја нерегистрованих
привредних субјеката.Сарадња са осталим инспекцијама и превентивно деловање
допринело је овом тренду. У току 2021 контрола нерегистрованих субјеката  вршиће се
приликом обављања редовних инспекцијских надзора.

Ови инспекцијски надзори вршиће се у складу са чланом 33.Закона о инспекцијском
надзору, према субјектима који нису уписани у одговарајући посебни регистар или
евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности
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надлежног органа или организације (дозвола), или без пријаве надлежном органу или
организацији, када је наведени упис, сагласност или пријава прописана као услов за
обављање те делатности или вршење те активности.

9. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у  2021 години на основу искуства
из предходних година је различит у различитим областима контроле животне средине.
Анализом расположивих података о извршеним инспекцијским надзорима у
предходним годинама (броју извршених надзора по представкама грађана и
правнихлица, захтевима надзираних субјаката за утврђујући или потврђујући
инспекцијскинадзор и сл) изведен је очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
у 2021.години у појединим областима и то у области:
- Поступање произвођача неопасног и инертног отпада - око 80.% од укупног броја
извршених инспекцијских надзора.
- Заштита од буке у животној средини – 20% од укупног броја надзора.

10. ЗАВРШНА НАПОМЕНА

Инспектор за заштиту животне средине општине Пландиште задржава право на
измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину кроз
оперативне планове. Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину ће се
редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама.

Горица Стефановић

Инспектор за заштиту животне средине

___________________________________
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