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1.УВОД - ОПШТИ ПОДАЦИ
Годишњи план рада инспектора за заштиту животне средине за 2019.годину
донет је на основу члана 10.Закона о инспекцијском надзору ( ''Службени гласник РС '',
бр.36/15).Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине
садржи општи приказ задатака и послова,као и непосредну примену закона и других
прописа.
Сврха доношења годишњег плана инспекцијског надзора јесте повећање
транспарентности рада инспекције за заштиту животне средине,као и институционално
јачање инспекцијских служби уопште које имају за циљ стварање и јачање поверења
грађана у органе локалне самоуправе.
2.ЦИЉЕВИ
Основни циљеви годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту
животне средине јесу непосредна примена закона и других прописа,односно планираних
мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за
спречавање обављања делатности као и вршења активности нерегистрованих субјеката.
Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања
животне средине, јачање еколошке свести и повећање поштовања еколошких стандарда на
територији општине Кнић.
3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Кнић,
обавља послове на територији Општине Кнић, са седиштем у Книћу,Кнић бб 34 240 Кнић
(www.knic.rs ).
Послове из надлежности инспекције обавља један инспектор за заштиту животне
средине,распоређен у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине
Кнић.Инспектор за заштиту животне средине уједно обавља и послове руководиоца
Одељења за инспекцијске послове,комуналног инспектора,лице је задужено за вођење
управног поступка при стицању статуса енергетски угрожених купаца,лице задужено за
енергетску ефикасност и лице задужено за питања родне равноправности.
Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом прописа у
оквиру послова поверених законом,као и надзор над применом општинских Одлука
донетих на основу закона и других прписа из области заштите животне средине.
4.РАСПОДЕЛА РЕСУРСА
Сваки од инспектора Одељења за инспекцијске послове у оквиру кога је
распоређен инспектор за заштиту животне средине поседује засебан рачунар са
штампачем, флуоросцентни прслук са натписом '' ИНСПЕКЦИЈА''.Инспекција такође
поседује и службено возило марке ''ЛАДА НИВА'',које је инспекторима стваљено на
употребу,тј.коришћење.
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РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДОЗРА И ОСТАЛОГ
Укупан број дана у години
Викенди
Годишњи одмори
Празници

365
104
30
9

УКУПНО РАДНИХ ДАНА

222

Редовни инспекциjски надзор
Ванредни инспекциjски надзор
Едукација
Састанци

170
20
12
20

5.ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
При изради годишњег плана за 2019.годину,узети су у обзир сви надзори и
контроле из претходног периода који се односе на примену закона и подзаконских аката, а
који су у надлежности ове инспекције. Инспекцијски надзор обавља један инспектор за
заштиту животне средине са високом стручном спремом.
У оквиру поверених послова инспектор врши: редован, ванредан и превентивни
инспекцијски надзор, сачињава акта, налаже мере и поступања у складу са потребама, а у
циљу отклањања неправилности и стара се о извршењу наложених мера. Обезбеђује
извршавање послова који су у надлежности ЈЛС. Подноси прекршајну пријаву, односно
изриче прекршајни налог и остале законом предвиђене мере. Припрема извештаје и
информације о извршеном инспекцијском надзору.
Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине је дужан
придржавати се законом предвиђених процедура уз обавезно коришћење контролних листа.
При изради овог Плана инспекција је користила искуства из претходних
инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени
са вишегодишњим планом инспекцијског надзора.
Правни основ за вршење инспекцијских надзора чине:
•

Закон о инспекцијском надзору( ''Сл.гласник РС '',бр.36/15),

•

Закон о општем управном поступку(''Сл.гласник РС '',бр.18/16)и

•

Закон о локалној самоуправи(''Сл.гласник РС '',бр.47/18)

као и посебни Закони и то:
• Закон о заштити животне средине ( ''Сл.гл.РС''бр.135/4,36/9,72/09)
• Закон о процени утицаја на животну средину( ''Сл.гл.РС''бр.135/04 и 88/10)
• Закон о управљању отпадом ( '' Сл.гл. РС'', бр.36/09 и 88/10)
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•
•
•
•
•
•
•

•

Закон о заштити од буке у животној средини ( ''Сл.гл.РС'' 39/09и88/10)
Закон о заштити ваздуха ( '' Сл.гл. РС ''36/09)
Закон о водама ( '' Сл.гл.РС ''30/10 )
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду( '' Сл.гл.РС'' 36/09)
Закон о заштити природе ( '' Сл.гл.РС '' 36/09,88/10,91/10 и 14/16)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл.гл.РС ''36/09)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( ''
Сл.гл.РС'' 135/04)
Закон о хемикалијама('' Сл.гласник РС'', бр. 36/09,88/10,92/11,93/12 и 25/15),
као и Уредбе и Правилници донети од стране надлежног министарства.

Инспектор за заштиту жив.средине обавља инспекцијски надзор над применом и
спровођењем Закона и других прописа донетих на основу Закона о заштити животне
средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке у животној средини, Закона о
хемикалијама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења, Закона о заштити природе, Закона о управљању отпадом; обавља
послове везане за заштиту животне средине који су Законом или на други начин поверени у
надлежност општине. Координира са инспекторима вишег нивоа управне власти; врши
послове Општинске управе који се односе на старање о спровођењу система заштите и
унапређивања животне средине и одређивању мера и поступака заштите од штетних утицаја
делатности на животну средину, предузимање мера заштите ваздуха и земљишта од
загађивања, заштите од буке на територији Општине, у стамбеним, занатским и комуналним
објектима, предузимање законом предвиђених мера и радњи заштите од нејонизујућих
зрачења и предузимање свих потребних мера и радњи из области заштите животне средине
и друге послове предвиђене законом и прописима донетим на основу закона и одлука
Скупштине Општине; врши надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и
неопасног отпада, као и привременог складиштења инертног и неопасног отпада на локацији
произвођача, односно власника отпада; утврђује испуњеност услова и спровођење мера
утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину;
контролише примену Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине; врши и инспекцијски надзор на заштићеним подручјима које проглашава надлежни
орган јединице локалне самоуправе; доноси решења и закључке, подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни
преступ и подноси кривичне пријаве; поступа по пријавама и извештајима о предузетим
мерама; утврђује да ли се управљање природним ресурсима врши према стратешким
документима у складу са законом; контролише да ли се спроводе мере и услови заштите
животне средине у планирању и изградњи.
Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
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6.УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ПО ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА РИЗИКА
Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора у 2019.години, зависиће
пре свега од плана инспекцијског надзора као и од ванредних околности, које нисмо
унапред у могућности да предивидимо.Такође,важно је напоменути да је основ за
спровођење надзора процена ризика уз коришђење алата за процену ризика и одређивања
приоритета контроле вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним областима
животне средине,а које су урађене за сваку област одвојено и односе се на:
1.Контролу мера утврђених студијом процене утицаја на животну средину( ''Сл.гласник РС
'', бр.135/04,36/09)
2.Емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној средини
(''Сл.гласник РС'', бр.36/09 и 88/10)
2.Промет и коришђење хемикалија и утицај на животну средину према Закону о
хемикаликјама ( ''Сл.гласник РС'',бр.36/09,88/10,92/11,93/12,25/15)
3.Услове и мере утврђених актима донетих у складу са Законом о заштити
природе(''Сл.гласник РС'',36/0988/10,91/10 и испр.14/16)
4.Контролу услова и мера утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и
обављање активности према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине(''Сл.гласник РС'',бр.36/09,25/15)
5.Услова и мера утврђених у дозволама за управљање неопасним и инертним отпадом
издатим од овог органа(''Сл.гласник РС '',бр. 36/09,88/10 и 14/16)
6.Услови и мере од штетног дејства нејонизујућих зрачења у животној средини при
коришћењу извора нејонизујућег зрачења,према Закону о заштити од нејонизујућег
зрачења( '' Сл.гласник РС '',бр.36/09)
7.Контролу и мониторинг оператера
8.Контролу прописаних евиденција и доставе прописаних извештаја надлежним органима
9.Сарадњу са правосудним органима,органима државне управе,организационим
јединицама,стручним институцијама и другим субјектима.
7.ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА
КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекцијски надзор у свакој области заштите животне средине описан је и дат
табеларно.Процена ризика у току припреме Плана инспекцијског надзора вршена је на
основу праћења и процене стања у области инспекцијског надзора као и искуства из
претходног переиода и претходних инспекцијских контрола.
Према потреби,као и захтевима странака тј.надзираних субјеката инспекција ће
давати стручну и саветодавну помоћ привредним субјектима у складу са Законом о
инспекцијском надзору.
Обзиром на то да је планом предвиђено вршење редовног инспекцијског
надзора најмање три пута седмично,очекивани број ванредних инспекцијских надзора биће
нешто мањи, јер се ради о предузимању '' хитних мера'', ради спречавања или отклањања
непосредне опасности по живот или здравље људи,животну средину,биљни и животињски
свет, итд., или се пак ради о утврђујућим ванредним инспекцијским надзорима којима је
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потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани
субјекат стиче право за почетак рада или или обављање одређене делатности.
На основу искуства из претходних година,може се рећи да је очекивани обим
ванредних инспекцијских надзора мањи у односу на број редовних ( до 15 ванредних
надзора у току године).
8.ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ
ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекција за заштиту животне средине Општинске управе општине Кнић, надлежна је за
вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне средине на
територији општине Кнић, која обухвата 36 насеља на укупној површини од 413км2.
9.ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ,
ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ
При изради овог Плана инспекција је користила искуства из претходних инспекцијских
контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са
вишегодишњим планом инспекцијског надзора.
Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине је дужан
придржавати се законом предвиђених процедура уз обавезно коришћење контролних листа,
које су доступне на интернет страници www.ecologija.gov.rs.
На основу извршене процене ризика у свакој области сачињен је План инспекцијског
надзора инспекције за заштиту животне средине за 2019.годину, који ће се спроводити преко
оперативних планова за сваку појединачну област.Листа приоритетних активности саставни
је део овог плана.Све контролне листе које инспекција користи у редовним инспекцијским
надзорима ,доступне су на званичној интернет страниници надлежног министарства(
www.ecologija.gov.rs).
10.ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током календарске
2019.године.
Инспекцијски надзори вршиће се радним данима, у радно време надзираних субјеката,
осим у хитниом случајевима, кад је неопходно предузимање хитних мера а у циљу
превенције непосредне опасности по живот и здравље људи,имовину веће
вредности,животну средину ,биљни и животињски свет.
11.ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се када је неопходно да се сагласно делокругу
инспекције ,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
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околности,када такав надзор захтева надзирани субјекат,када се поступа по представци
правног или физичког лица.
Ванредни инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити
утврђујући,који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након
чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања
делатности,вршења активности или остваривање одређеног права у складу сапосебним
законом,или потврђујући,који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се
потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу
одређене обавезе односно у његовом пословању.
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су
предложене или наложене надзираним субјекту у оквиру редовнох или ванредног
инспекцијског надзора.
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева
надзираног субјекта ради утврђивња чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор,а
које нису утврђене у редовном,ванредном или контролном инспекцијском надзору,с тим да
се може извршити само један допунски инспекцијски надзор,у року који не може бити
дужи од 30.дана од окончања редовног,ванредног или контролног инспекцијског надзора.
12.ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА
За израду Плана инспекцијског надзора за 2019.годину, коришћени су расположиви
подаци који су овом органу доступни а тичу се бројног стања пројеката ,за које су издате
сагласности на Студије о процени утицаја на животну
средину,као и решења да није потребна процена утицаја на животну средину у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласникРС“бр.135/04 и
36/09),издатих дозвола за управљање неопасним и инертним отпадом у складу са Законом
о управљању отпадом („Сл.гласник РС““бр.36/09,88/10 и14/16),издатихдозвола за рад по
основу члана 56.Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/09 и 10/13), издатих
дозвола у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине(„Сл.гласник РС“бр.36/09 и25/15),као и подаци Агенције за заштиту животне
средине,Завода за заштиту природе Србије и др.
13.ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА
НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА
Инспектор заштите средине ће у 2019.години,поред редовних инспекцијских надзора
обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу искуства из претходних
година,обим ванредних инспекцијских надзора је различит у различитим областима
контроле,животне средине.
Анализом расположивих података о извршеним инспекцијским
надзорима у претходним годинама(броју извршених надзора по представкама грађана и
правних лица ,захтевима надзираних субјеката за утврђивање или
потврђујућиинспекцијски надзор и сл.)изведен је очекивани обим ванредних
инспекцијских надзора у 2019.години у појединим областима и то :
-Поступање произвођача неопасног и инертног отпада око 50% од укупног броја
извршених инспекцијских надзора.
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- Заштита од буке у животној средини 20% од укупног броја надзора
- Заштита ваздуха из стационарних извора загађивања без континуалног мерења 20%
-Остало 10%
Очекивани обим:
Очекиваних представки грађана 3/месецу
Захтева надзираних субјеката 1/ месецу
Сазнања о нерегистрованом субјекту 1/месецу
14.САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ
Инспектор предузима или изриче превентивне метре ако је то потребно да би се
искључила вероватноћа настанка незаконитости и штетних последица. Кроз
саветодавне посете вршиће се упознавање надзираног субјекта о његовим обавезама из
закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним
преманадзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим о бавезама;пружање
стручне и саветодавне подршке (давањем мишљења објашњења одговора на
питања,издавањем аката о примени прописа и сл.);указивање надзираном субјекту на
могућност наступања забрањених или штетних последица његовог пословања или
поступања;предлагање предузимања радњи отклањања узрока таквих последица,као и
друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.
Планирани број службених саветодавних посета је једна по извршиоцу у току једног
месеца.Укупно 12 за 2019.годину.

15.МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ
СУБЈЕКАТА
Један од главних приоритета Инспекције за заштиту животне средине кроз све
инспекцијске надзоре у 2019.години,јесте смањење броја нерегистрованих
привредних субјеката.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 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 вршења те активности.
Инспекција за заштиту животне средине ће сваког радног дана пружати информације
заинтересованим лицима о законским обавезама надзираних
субјеката по питањима везаних за прибављање сагласности,дозвола,извештаја и др.
као и аката из области заштите животне средине.
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ТАБЕЛА 1: Списак привредних субјеката који су предмет инспекцијског надзора у
току 2019.године
Период вршења надзора-месец вршења
надзора(месеци/2019.)
I
II
III
I V VI VII
VIII IX X XI XII
Назив
Врста
Област
V
надзираног активности
надзора
субјекта
ЈКП
Поступање x
Управљање
''Комуналац'' отпадом
са
Кнић

Носиоци
пројекта –
на
територији
општине
Кнић

Носиоци
пројекта –
на
територији
општине
Кнић

Носиоци
пројекта –
на
територији
општине
Кнић

неопасним
и
инертним
отпадом
РИЗИК:
низак

Контрола
извршења
обавезе
подношења
захтева за
добијање
сагласности на
процену
утицаја,као и за
одлучивање о
потреби процене
утицаја
Контрола обавезе
носиоца пројекта
за подношење
захтева за
одлучивање о
потреби израде
студије затеченог
стања

Контрола
испуњења услова
и спровођења
мера утврђених
одлуком о
давању
сагласности на
студију процене
утицаја

Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине
РИЗИК :
низак

Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине,с
провођењ
е
деф.мера
РИЗИК :
средњи
Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине,с
провођењ
е
деф.мера

x

x

x

x

x
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Надлежни
органОпштинска
управа
општине
КнићКанцелариј
а за
пољопривре
ду и
заштиту
жив.средин
е
Угоститељс
ки објекти
'' РАППЗастава''
ДОО Гружа
''Хемигум'' Баре
'' НГ Петрол
'' – Кнић и
Топоница
'' Јелићпетрол ''
Гружа
''Вучковић
петрол ''
Бумбарево
Брдо
''Лукоилбеопетрол''
АД Београд
'' Хемигум
''-Баре

Контрола вођења
евидениције о
спроведеним
поступцима и
донетим
одлукама

Контрола буке у
животној
средини

Контрола
објеката за
снабдевање
моторних возила
горивом
( Бензинске
пумпе-станице)

Контрола
постројења за
прераду гуме

РИЗИК :
средњи
Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине
РИЗИК :
низак

Закон о
заштити
од буке у
животној
средини
РИЗИК:
низак
Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине,с
провођењ
е
деф.мера
РИЗИК :
низак
Закон о
процени
утицаја на
заштиту
животне
средине,с
провођењ
е
деф.мера
РИЗИК :
низак

x

x

x

x
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Угоститељс
ки објекти
Рибарница''
Чампаревић
'' Кнић
'' ИНОГАЈ ''
ЉубићГружа

Контрола
Закон о
третмана јестивог управљањ
уља
у отпадом
РИЗИК:
низак

x

Контрола
субјеката који
врше
разврставање,пак
овање и чување
секундарних
сировина

x

Закон о
управљањ
у
отпадом,
поступање
са
неопасним
и
инертним
отпадом

РИЗИК:
низак
''Телеком
Србија''Кнић
'' Vip moble
''- Кнић и
Вучковица
''Тelenor ''
doo-Кнић и
Љуљаци

Контрола
испуњености
прописаних
услова за
коришћење
извора
нејонизујућих
зрачења,контрола
спровођења мера
заштите од
нејонизујућих
зрачења

Закон о
заштити
од
нејонизуј
ућих
зрачења,б
азне
станице
бежичне
телефониј
е
РИЗИК:
низак

x

16.ИЗВЕШТАВАЊЕ
Инспекција за заштиту животне средине ће у складу са Законом о инспекцијском надзору,
најкасније до 31.01.2019.године,сачинти и објавити извештај о раду за 2018.години.
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17.ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Унапређење квалитета рада инспектора за заштиту животне средине може се
остварити:
-побољшањем квалитета и општих услова рада и положаја инспекције(опрема,средства за
рад,и сл.)
- растерећење у радним задацима и другим пословима који су везани за
инсп.надзор(инсп.зашт.жив.средине је уједно и комунални инсп. и руководилац Одељења
и још одрађује још 2 реферата који нису у вези са инсп.пословима а подразумевају вођење
управног поступка),чимеби се добило на посвећености радним задацима и квалитету
инсп.надзора
-организоваење обуке од стране надлежног министарства,које ће омогућити
ефикасније извршавање садашњих и будућих послова
Рад инспектора за заштиту животне средине усмерен је на промоцији значаја
очувања животне средине чиме би се омогућило стварање услова за додатну едукацију
јавности,као и информисање становништва о значају здраве животне средине и то
превасходно код деце школског узраста,кроз различите видове радионица,трибина у
школама и сл.
Визија сталног унапређења квлитета рада инспектора за заштиту животне средине
је достизање безбедне и здраве животне средине у интересу корисника,тј.свих становника
општине Кнић.

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Снежана Симовић
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