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- Инспекција за заштиту животне средине-

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
за 2020. годину

Осечина, новембар 2019. године.

Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине у спровођењу
поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на подручју општине
Осечина за 2020. годину и донет је на основу чл.10. Закона о инспекцијском надзору (”Сл.гласник
РС” бр. 36/15 и 44/2018-др. закон и 95/2018).
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један инспектор.
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.
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 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 органи града,
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. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског надзора у
области заштите животне средине,
8. Вођење управног и извршног поступка,
9. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у обасти
заштите животне средине,
10. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка,
11. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Закон о управљању отпадом
Закон о заштити од буке
Закон о општем управном поступку
Закон о прекршајима
Закон о заштити животне средине
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити природе
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
Закон о хемикалијама
Закон о процени утицаја на животну средину
Одлука о заштити од буке на територији општине Осечина.

У току 2020. год. инспектор ће вршити и ванредне и контролне инспекцијске надзоре и остале послове
из области Заштите животне средине, учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама. У
току 2020. године се очекује око пет ванредних инспекцијских надзора што чини 12 % ванредних
инспекцијских контрола, у односу на редовне.

План редовних надзора по месецима
Редни
број

Назив постројења

Област надзора и
процењен ризик

МЕСЕЦ
I

1

2

3

4

Утврђивање
Млекарска задруга „Наша козаˮ испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
Гуњаци
средњи
Утврђивање
испуњености услова
Ауто отпад „Лукаˮ
ЗЖС, неопасан отпад
Гуњаци
средњи
Утврђивање
„Пласт-прометˮ
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
Утврђивање
„Тео-пластˮ
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак

5

„Нинел-вˮ
Прерада пластике
Осечина

6

„Ринг 07ˮ
Производња пелета
Осечина

7

„Čolić sweetˮ
Прерада воћа
Осечина

Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, ваздух
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

















XI

XII

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Михајло Андрић пр
Поновна употреба разврстаних
материјала
Осечина

Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
средњи
Утврђивање
„Органика фруит Иваˮ
испуњености услова
Прерада воћа
ЗЖС, неопасан отпад
Драгодол
низак
Утврђивање
„Коза ностраˮ
испуњености услова
Прерада млека
ЗЖС, неопасан отпад
Гуњаци
средњи
Утврђивање
„Биохитˮ доо
испуњености услова
Производњ дрвне амбалаже
ЗЖС, ваздух
Осечина
средњи
Утврђивање
„Plastopexˮ doo
испуњености услова
Производња предмета од пластике ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
Утврђивање
Света Теодосић пр
испуњености услова
ЗЖС, управљање
Аутоперионица и вулканизер
отпадним
гумама
Осечина
низак
Утврђивање
„Сунце 14ˮ
испуњености услова
Аутоперионица, поправка возила
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
Утврђивање
„Villfruitˮ
испуњености услова
Конзервисање воћа и поврћа
ЗЖС, неопасан отпад
Пецка
низак
Утврђивање
„Монтмонтажаˮ
испуњености услова
Производња пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак

























17

Бошко Маринковић пр
Вулканизер
пецка

18

„Вир пластˮ
Прерада пластике
Село Осечина

19

„Profi system lineˮ
Производња PVC столарије
Осечина

20

Веран Матић пр
Аутомеханичарска радња
Осечина

21

„Резервоарˮ
Прерада пластике
Осечина

22

Мира Вуковић-Ђермановић пр
Вулканизерска радња
Пецка

23

„Самоиловићˮ
Аутосервис
Осечина

24

„Слоба-пластˮ
Прерада пластике
Осечина

25

„Драгодолско воћеˮ
Конзервисање воћа и поврћа
Драгодол

Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, управљање
отпадним гумама
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, управљање
отпадним гумама
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак



















26

27

28

29
30
31

32

33

34

35

Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
„Век-пакˮ
испуњености услова
Прерада воћа и поврћа
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
Утврђивање
„БМБ пластикаˮ
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Бастав
низак
Утврђивање
„Чабар пластˮ
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Плужац
низак
Аутоотпад „Grand Carsˮ
Неопасан отпад
низак
Осечина
Утврђивање
Владан Ненадовић пр
испуњености услова
Аутомеханичарска радња
ЗЖС, неопасан отпад
Пецка
низак
Утврђивање
„Картонажа Живановићˮ
испуњености услова
Производња картонске амбалаже ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
Утврђивање
„Радоје пластˮ
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Осечина
низак
„Деталˮдоо
Ваздух
Производња намештаја и пелета
средњи
Осечина
Утврђивање
Милорад Павић пр
испуњености услова
Прерада пластике
ЗЖС, неопасан отпад
Плужац
низак
„Ас-пласт Срећковићˮ
Прерада пластике
Осечина





















36

„GHIBLIˮ
Прерада пластике
Осечина

Неопасан отпад
низак

37

„Јанковић петˮ
Прерада пластике
Пецка

Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак

38

„Вланарˮдоо
Прерада пластике
Осечина

Неопасан отпад
низак

39

„Мибˮ
Аутомеханичарска радња
Осечина

40

„Подгорка нинˮдоо
Производња пића
Осечина

41

42

„Podgorina fruchtˮ
Котларница технолошке паре
Осечина
„Yu plastˮ
Прерада пластике
Осечина
УКУПНО







Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак
Утврђивање
испуњености услова
ЗЖС, неопасан отпад
низак





Ваздух
низак



Неопасан отпад
низак


I
3

II
5

III
5

IV
4

V
4

VI
4

VII
4

VIII
3

IX
5

X
4

XI
4

XII
3

УКУПНО: 48 редовaних инспекцијских надзора

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
дипл.инж. Жељко Андрић

