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3.1 ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Послове надзора из надлежности Инспекције за заштиту животне средине обавља један инспектор.
Обавља инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу
закона у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада
дају надлежни орагани локалне самоуправе. Врши надзор над применом мера заштите од буке у граду, у
стамбеним занатским и комуналним објектима. Врши надзор у циљу утврђивања испуњености услова и
спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о
давању сагласности на студију затеченог стања. У 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 , прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору.
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

3.1.1 Поверени послови

Рб

Делатности и активности које
ће се контролисати

Период у коме ће се
вршити инспекцијски
надзор

1.

Локални регистар загађивача

од 01.01.2019. до

канцеларијски/

31.03.2019

теренски

Облик надзора

2.

Заштита животне средине од
буке

редовни надзор у априлу
мају и по пријави

теренски

4.

Управљање отпадом

по потреби

теренски

6.

Процена утицаја на животну
средину

по потреби

теренски / канцеларијски

7.

Контрола промета хемикалија

по потреби

теренски

8.

Заштита од нејонизујућих
зрачења

по потреби

теренски/
канцеларијски

9.

Контрола мониторинга

по потреби

теренски/
канцеларијски

10.

Заштита ваздуха од загађења

по потреби

теренски

3.1.2 Списак надзираних субјеката
Рб

Надзирани
субјект

1.

“PWW”доо

2.

3.

Период у коме
ће бити вршен
инспекцијски
надзор

Облик
надзора

Ризик

Област надзора

Делатност

од
15.01.2019.
до
31.01.2019.

теренски/
канцелариј
ски

низак

Управљање
отпадом

“Ватроспрем
производња”
доо

од 01.02.2019.
до 15.02.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Локални регистар
загађивача

„СП Ласта”
ад Београд “
“Ластапротект”

Од 15.02.2019.
до 25.02.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Локални регостар
загађивача

4.

„Faeber
Lighting
System“ доо

Од 01.03.2019.
до 15.03.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Локални регистар
загађивача

Електро
индустрија

5.

„Паланачки
Кисељак“
доо

од 15.03.2019.
до 31.03.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Низак

Локални регистар
загађивача

Производња
сокова и
минералне воде

6.

„Керамика
Ђорђевић“

од 01.04.2019.
до 15.04.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Низак

Локални регистар
загађивача

Производња
купатилског
намештаја

Сакупњаље
отпада који није
опасан

Производња
моторних возила

Друмски
транспорт

7.

„Месопроме
т” доо

од 15.04.2019.
до 30.04.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Локални регистар
загађивача

Трговина на
мало у
неспецијализова
ним
продавницама

8.

СЗТППР
Пекара
“ЈЕША”

од 01.06.2019.
до 15.06.2019.

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

Производња
хлеба, свежег
пецива и колача

9.

Пекара
“НЕЦА”

од 01.07.2019.
до 15.07.2019

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

Производња
хлеба, свежег
пецива и колача

10.

“Мегамаркет
” доо,
огранак
“Воћар”

од 15.07.2019.
до 31.07.2019.

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

Трговина на
мало у
неспецијализова
ним
продавницама,
претежно
храном, пићима
и дуваном

11.

СЗТР
“Толча”

од 01.08.2019.
до 15.08.2019.

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

Резање и обрада
дрвета

12.

Теленор
д.о.о.

од 15.08.2019
до 31.08.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Нејонизујуће
зрачење

Бежичне
телекомуникаци
је

13.

VIP mobile
доо

од
01.09.2019.
до
15.09.2019.

теренски/
канцелариј
ски

Није
процењен

Нејонизујуће
зрачење

Мобилне
телекомуникаци
је

14.

“Стара
варош”доо

Од
01.10.2019.
до
15.10.2019.

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

Демонтажа
олупина

15.

Вулканизерс
ке радње

Од
01.11.2019.
до
30.11.2019

теренски

Није
процењен

Управљање
отпадом

3.1.3 Планиране мере превентивног деловања, планиране мере и активности за нерегистроване субјекте и
очекивани обим ванредних надзора
У циљу превентивног деловања инспекција ће помагати надзираним субјектима кроз саветодавне
посете, објављивањем докумената и упутстава за поступање на званичној интернет странице Општине
Смедеревска Паланка Све потребне обрасце и захтеве у вези животне средине надзирани субјекти
могу преузети са интернет странице www.smederevskapalanka.rs.
Свакодневним опажањем и на основу представки физичких и правних лица инспекција ће
реаговати и налагати мере управљања нерегистрованим субјектима.
На основу процене у односу на ванредно поступање инспекције за заштиту животне средине,
процењује се да обим ванредних инспекцијских надзора буде у количинском опсегу од 50 до 80.

3.1.4 Процена ризика
Процена ризика за послове заштите животне средине извршена је на основу вишегодишње анализе
послова и проблема који су се јављали као и на основу информација и података прикупљених од других
инспекција, као и на основу обрађених контролних листа.
Критичан ризик

-управљање отпадом
-заштита од буке

Висок ризик

-процена утицаја

Средњи ризик

-заштита ваздуха

Низак ризик

-нејонизујуће зрачење

Незнатан ризик

-управљање
хемикалијама

3.1.5 Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине
- Закон о заштити животне средине
- Закон о управљању отпадом
- Закон о процени утицаја на животну средину
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
- Закон о заштити ваздуха
- Закон о заштити од буке у животној средини
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
- Закон о хемикалијама
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