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1. УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за урбанизам, имовинско правне и
инспекцијске послове у општинској управи општине Дољевац за 2018. годину у складу са
чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова
Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове у општинској управи
општине Дољевац у 2018.години, непосредне примене закона и других прописа, те
праћење стања на територији општине Дољевац из области комуналне, саобраћајне,
грађевинске и заштите животне средине.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за урбанизам, имовинско
правне и инспекцијске послове у општинској управи општине Дољевац је повећање
ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу
општине Дољевац и:
1.непосредну примену закона и других прописа ,
2.спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену,
3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
општине Дољевац,
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског
надзора;
Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове у општинској
управи општине Дољевац обавља послове на територији општине Дољевац са седиштем у
Дољевцу, у улици Николе Тесле бр.121.
У складу са горе наведеним годишњим планом инспекцијског надзора, који
садржи опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке/програмске
активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе
резултата тј. начин на који меримо остварене задатке односно програмске активности,
рокове у којима се задаци односно активности морају обавити, одговорност за спровођење
активности односно задатака, врсту активности и др..
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и
других прописа тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и
планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности
нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у
коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за
планирање и вршење инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима
који се планирају остварити у 2018.. години а који су везани за Програмске активности
Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове у општинској управи

општине Дољевац, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их
треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника
како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање
инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора
Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове у општинској управи
општине Дољевац обавља свакодневно како у свом седишту тако и на терену на
територији општине Дољевац.
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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

НАЧЕЛНИК ПДЕЉЕОА ЗА
УРБАНИЗАМ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ППСЛПВЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ
ДЕЛАТНПСТИ
Инспекција за
заштиту животне
средине

Грађевинска
инспекција

Комунална
инспекција

Саобраћајна и
инспекција за
путеве

-ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕОПШТИ ПОДАЦИ:
• Број инспектора: Послове надзора из надлежности инспекције заштите животне
средине обавља један инспектор;
• Послови инспектора: Послови инспекцијског надзора из области заштите животне
средине обављају се као поверени послови у складу са овлашћењима утврђеним и
прописима из области Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку,
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Уредбе о
канцеларијском пословању; врши инспекцијски надзор на применом и спровођењем
Закона из области заштите животне средине:
1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и
14/16)
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13)
2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09)
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС",
бр.114/08)
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Сл.гласник РС", бр.135/04)
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
(„Сл.гласник РС“ бр.84/05)
- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање
интегрисане дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/008)
4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС",
бр.111/15)
- Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16)
5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник
РС", бр.75/10)
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
("Сл.гласник РС", бр.72/10)

6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16)
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15)
- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС",
бр.56/10)
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС",
бр.104/2009)
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
("Сл.гласник РС", бр.114/13)
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник
РС", бр.98/10)
7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС",
бр.104/09)
- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
("Сл.гласник РС", бр.104/09)
8. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)

Иснпекција за заштиту животне средине врши контролу спровођења мера заштите
животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја; врши налагање подношења
захтева за одлучивање о потреби израде студије за сва постројења и активности за које
одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган општине; при обављању
инспекцијског надзора инспектор доноси: решења и закључке, подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни
преступ и подноси кривичне пријаве; учествује у припреми информација за државне
органе и медије; поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама; у области
администрације ради канцеларијску администрацију (ажурно вођење рефернтске свеске,
архивирање предмета...) у сагласности са канцеларијским пословањем; прикупља и
обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору; надзор над
активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног
отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган општинске управе издаје
дозволу; спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених
природних подручја, који су актом општине проглашени заштићеним подручјима; врши
утврђивање минимално-техничких услова у погледу заштите и унапређења животне
средине код отварања нових објеката, пре почетка обављања делатности и после отварања
по службеној дужности; успоставља сарадњу са шефовима месних канцеларија; подноси
извештај о раду месечно, квартално и на захтев начелника Одељења.
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

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 инспектор за заштиту животне средине са високом
стручном спремом – дипл.инг.хемије.
Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине је дужан да се
придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа.
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних инспекцијских
контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са
вишегодишњим 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 Дољевац.
2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног утицаја 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 Дољевац 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 Дољевац.
6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни орган општине Дољевац.
7. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних

добара на заштићеним подручјима који су актом града 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 заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и
14/16)
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13)
2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09)
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС",
бр.114/08)
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
("Сл.гласник РС", бр.135/04)
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола
(„Сл.гласник РС“ бр.84/05)
- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање
интегрисане дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/008)
4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС",
бр.111/15)
- Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16)
5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник
РС", бр.75/10)

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
("Сл.гласник РС", бр.72/10)
6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16)
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15)
- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС",
бр.56/10)
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС",
бр.104/2009)
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
("Сл.гласник РС", бр.114/13)
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник
РС", бр.98/10)
7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС",
бр.104/09)
- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења
од посебног интереса ("Сл.гласник РС", бр.104/09)
8. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)
9. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и
14/16)

-У току 2018. год. Инспектор ће вршити :
редовне, ванредне, допунске и контролне инспекцијске надзоре, као и остале послове из
области Заштите животне средине, учешће на радионицама, семинарима, курсевима,
обукама итд.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПО МЕСЕЦИМА

ЈАНУАР:
• Контрола по захтеву странке


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
• Архивирање пописа аката који се воде под бр 501• Израда годишњег извештаја о рада за претходну годину
ФЕБРУАР:
Контрола базних станица мобилне телефоније :
1. Предузеће „Теленор“ АД Београд - базне станице
2. Предузеће „Телеком Србија“ АД Београд – базне станице
3. Предузеће „ВИП Србија“ АД Београд – базне станице
на територији целе општине (контрола нејонизујућег зрачења и налагање мера)
• Контрола загађења ваздуха из стационарних извора:
1. Млин Стевановић Малошиште
2. Млин Црнци Пуковац
3. Млин Пешић Пуковац
• Контрола инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
• Архивирање пописа аката који се воде под бр 501-

МАРТ :
• Контрола загађења ваздуха из стационарних извора:
1. Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац
2. Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац, одељење у Малошишту
3. Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац, одељење у Пуковцу
4. Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац, одељење у Белотинцу
5. Дом за одрасла инвалидна Дољевац
6. Општина Дољевац, зграда општине
•Сат за нашу планету-пројекат
• Обележавање светског дана шума
• Обележавање светског дана вода
• Контрола инспектора по захтеву странке


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле

АПРИЛ:
• Контрола буке, ваздуха, поступање са неопасним отпадом, отпадне воде
1. Дом здравља Дољевац (отпад)
2. Дом здравља Дољевац, Амбуланта у Пуковцу
• Контрола аутомеханичарских радњи (отпад,отпадна уља и отпадне гуме)
1. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ГАБОНАЦ ЦО КОЧАНЕ
2. Аутосервис „Сале“ Пуковац
3. Аутосервис „Боки плус“ Малошиште

• Контрола комуналног предузећа (ЈКП Дољевац ) у вези сепарације отпада
• Обележавање Дана планете Земље
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
МАЈ:
• Контрола продавница (сепарација оптада, поступање са амбалажним отпадом) :
1. „Југотекс“ доо Кнежица
2. СЗТР „Чутура“ продавнице у Дољевцу, Малошишту и Пуковцу
и остале трговинске радње и предузећа на територији општине.
• Обележавање Дана птица, Светског дана биодиверзитета и Дана паркова
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле

ЈУН:
• Контрола поступања са неопасним отпадом, студија о процени утицаја, ваздух, вода
1. Предузеће „Стевановић Компани плус“ доо Малошиште
2. Предузеће „А&Д Метал Пуковац“ доо Пуковац
3. Предузеће „Метал Арт“ доо Дољевац
• Контрола јавних површина у циљу сузбијања биљке амброзије
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле

ЈУЛ:
• Контрола буке и поступања са неопасним и амбалажним отпадом:
1. Угоститељска радња „Мали Рај“ Орљане
2. Угоститељска радња „Алас“ Орљане
3. Угоститељска радња „Марић“ Орљане
4. И осталих угоститељских об јеката
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
• Пројекат сакупљања токсичне амбалаже од пестицида и хербицида
• Обележавање Дана заштите животне средине

АВГУСТ:
• Контрола буке и поступања са неопасним и амбалажним отпадом:
1. Угоститељска радња „Јордан“ Пуковац
2. Угоститељска радња „Мирна Долина“ Клисура
3. Угоститељска радња „Врањанац“ Малошиште
4. Угоститељска радња „Маза“ Малошиште
5. И осталих угоститељских об јеката
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
• Обележавање Дана заштите животне средине
• Контрола јавних површина у циљу сузбијања биљке амброзије

СЕПТЕМБАР:
Бензинске станице (сепарација отпада и амбалажни отпад, студије о процени утицаја):
1. Предузеће САБ ТРАДЕ Ниш,
2. НИС • Аквапарл“Пертроленд“ Бачки Петровац (сепарација отпада и амбалажни
отпад


Контрола комуналног предузећа ЈКП Дољевац у вези сепарације отпада

• Контроле инспектора по захтеву странака
• Контрола јавних површина у циљу сузбијања биљке амброзије
• Ванредне контроле


Контрола нерегистрованих субјеката

ОКТОБАР:



Контрола буке и загађења ваздуха:

1.
2.
3.
4.
5.

Каменорезачка радња „Св. Архангел Михаил“ Кочане
Каменорезачка радња „Љубеновић“ Кочане
Каменорезачка радња Ивана Цветковић Кочане
Каменорезачка радња „Шпанац“ Кочане
Каменорезачка радња Јовановић Ненад Кочане



Контрола комуналног предузећа ЈКП Дољевац у вези сепарације отпада



Ванредне контроле



Контрола нерегистрованих субјеката

• Контроле инспектора по захтеву странака
• Израда предлога плана рада за 2018.г.
• Контрола заузећа јавних површина

НОВЕМБАР:
• Бензинске станице (сепарација отпада и амбалажни отпад, студије о процени утицаја):
1. Предузеће Алекс интернационал, Пуковац,
2. Радун Авиа Нови Сад, Бензинска станица Дољевац
3. Авиа Србија, Авиа Ниш, Бензинска станица Насеље 21мај, Орљане
• Ванредне контроле


Контрола нерегистрованих субјеката

• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле

ДЕЦЕМБАР:
• Контрола буке и поступања са неопасним и амбалажним отпадом:
1. Угоститељска радња „Мали Рај“ Орљане
2. Угоститељска радња „Алас“ Орљане
3. Угоститељска радња „Марић“ Орљане
4. и осталих угоститељских об јеката
•Контола вулканизерских радњи (отпадне гуме)
• Контроле инспектора по захтеву странака


Контрола нерегистрованих субјеката

• Ванредне контроле
• Ажурирање и архивирање предмета

4.ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

За ефективнији и ефикаснији рад инспекције у Одељењу за имовинско правне и
инспекцијске послове неопходно је:
1. израдити контролне листе инспекцијског надзора, а у складу са новим Законом о
инспекцијском надзору, и исте поставити на wеб- сајт општине,
2. прилагодити скупштинске Одлуке новом Закону о инспекцијском надзору, а које
су везане за инспекцијски надзор и контролу,
3. увести јединствен систем примања пријава са терена преко wеб сајта општинесистем Пријавите комунални проблем,
4. унапредити комуникацију и успостављање сарадње са осталим Одељењима и
службама унутар општинске управе. Посебно треба остварити блиску сарадњу са
Одељењем за Урбанизам, Одељењем за локални економски развој, Дирекцијом за
урбанизам као и са Јавним комуналним предузећима;
5. побољшати сарадњу са државним органима и организацијама и јавним предузећима
на територији општине Дољевац,
6. креирање упустава
инспекцијских надзора,

за што лакшу примену законских стандарда који су циљ

7. омогућити обуку инспектора и прилагођавању новом Закону о инспекцијском
надзору,
8. креирати обрасце за сваки вид инспекцијског надзора,
9. побољшати техничку опремљеност Одељења за инспекцијске послове,
10. кадровско јачање Одељења за инспекцијске послове.
11. успостављање сарадње инспектора са председницима МЗ. На овај начин ће сваки
од инспектора имати бољи увид у стање на терену из области коју контролише и биће у
стању да правовремено предузме рање из области својег задужења ;

12. максимално спровођење Кодекса понашања инспектора. Придржавањем Кодекса
понашања инспектора ће се вратити ауторитет и место које припада инспекцијским
службама како на терену при обављању инспекцијских надзора тако и унутар саме
Општинске управе;
13. појачати медијску покривеност свих важнијих активности Одељења за инспекцијске
послове односно инспектора на терену биће медијски пропраћене, да би грађанство
стекло увид у све службене радње и активности које инспектори спроводе на терену.

5. НАПОМЕНА
Инспекција за заштиту животне средине Одељења за урбанизам, имовинско правне и
инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског
надзора за 2018..годину.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018..годину ће се редовно ажурирати,
анализирати и контролисати у складу са потребама.

У Дољевцу, 13.10.2017.год.
Инспектор за заштиту животне средине
Општинске управе општине Дољевац

__________________________________
Дипл.хем. Драган Симић

