На основу Чл.10 Закона о инспекцијском надзору Сл. гласник РС бр.36/2015, инспекција
је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз
оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2018 ГОДИНУ

Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине у
спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности
на подручју општине Ћићевац за 2018. годину и донет је на основу чл.10.Закона о
инспекцијском надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један
инспектора.
ЦИЉЕВИ
Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне
средине и повећање поштовања еколошких стандарда.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор обавља један инспектора који пола радног времена ради као
комунални инспектор а другу половину као инспектор за заштиту животне средине са
вишом стручном спремом (180 ЕСПБ)
Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине дужан је да се
придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа.
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних инспекцијских
контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са планом
инспекцијског надзора.

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1.

Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за
које дозволу за изградњу дају надлежни орган општине.

2.

Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања
буке.

3. Спровођење 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.
4.

Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта
инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган
општине издаје дозволу.

5.

Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање,
рециклажа) за сва постројења и активноси за које дозволу за рад издаје надлежни
орган општине

6.

Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни орган општине.

7.

Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних
добара на заштићеним подручјима који су актом општине проглашени заштићеним
подручјима.

8. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.
9. Вођење управног и извршног поступка
10. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора у обасти заштите животне средине
11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка
12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1.

Закон о управљању отпадом

2.

Закон о заштити од буке

3.

Закон о општем управном поступку

4.

Закон о прекршајима

5.

Закон о заштити животне средине

6.

Закон о заштити ваздуха

7.

Закон о заштити природе

8.

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења

9.

Закон о хемикалијама

10.

Закон о процени утицаја на животну средину

У току 2018. године инспектор ће вршити:
• редовну контролну инспекцијског надзора
- укупан број редовних контрола је 32
• ванредну контролну инспекцијског надзора
- очекивани број ванредних контрола у 2018. години је 15
• остале послове из области Заштите животне средине
• учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама.
• очекивани број редовних и ванредних контрола је 47

Обрадио,
Инспектор за заштиту
Животне средине:
Марина Филиповић

Начелница општинске управе:
Марина Лукић

