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I УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину, Инспекције за заштиту
животне средине, која је по организационој структури у Одељењу за
инспекцијске послове, Општинске управе општине Александровац, донет је у
складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС”
бр.36/2015 и 44/2018- др.закон).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи преглед надзираних субјеката
код којих се планира вршење инспекцијског надзора , односно активности или
постројења истих , као и учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по
областима , а у складу са непосредном применом закона и других прописа,
процењеним степеном ризика и праћењем стања животне средине на
територији општине Александровац.
У оквиру годишњег плана инспекцијског надзора планиране су мере и
активности превентивног деловања инспекције, мере 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 други елементи од значаја за
планирање и вршење инспекцијског надзора (едукације, семинари, заједнички
састанци, контроле са другим инспекцијама и сл. ).
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту
животне средине је повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање
поверења грађана у локалну самоуправу.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и
техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за
поступање инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
Циљ инспекције за заштиту животне средине
је да превентивним
деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања
и поступања надзираних субјеката и спречи или отклони штетне последице.
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II ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У
2019. ГОДИНИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
План инспекцијског надзора сачињен је у према одредбама чл. 10. став 3. и 4.
Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/2015 и 44/2018др.закон), у смислу обавезних елемената и садржаја Плана.

Укупан број дана у години

365

УКУПНО РАДНИХ ДАНА

223

Редовни инспекцијски надзор
(дан)

80

Ванредни инспекцијски надзор
(дан/број )
Административни послови
,припрема надзора и
окончавање надзора и
предмета,вођење и
архивирање предмета у OPIS- u
( дан)
Превентивне и саветодавне
посете (дан)
Заједнички инспекцијси
надзор (дан)
Састанци и др.послови у
Одељењу (дан)
Едукација, семинари и сл.(дан)

25

74
12
9
20
5

Инспекција заштите животне средине располаже са следећим ресурсима :
- 1 (један) инспектор ,
- 1 аутомобил ,стар,дотрајао,за потребе свих инспекција и др.служби О.У.
- канцеларијски компјутер са штампачем .
Правни основ за поступање Инспекције за заштиту животне средине
општине Александровац, садржан је у одредбама следећих Закона:
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, 10/13 и 98/16)
2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и
36/09)
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- 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 и 25/15)
- 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.108/08)
4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 10/13)
- 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.5/16)
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.104/09, 81/10)
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 хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и
25/15 )
10.
Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/2015 и 44/2018др.закон)
11.
Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” бр.36/2016 )
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РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА ПО ВРСТАМА АКТИВНОСТИ / ПОСТРОЈЕЊИМА СА
ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ И БРОЈЕМ ИЗВРШЕНИХ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА НАДЗОРА

Р.
бр.

Надзирани
субјекат

Врста
активности/постројење

МЕСЕЦ
Област надзора
I

Остало
1.

2.

3.

„ВИНО ЖУПА“
АД
Александровац

II

III

-котловско постројење на
биомасу ;
-достава података за
ЛРИЗ;
-постројење за
пречишћавање отпадних
вода ;
-власник неопасног
отпада и отпадног
јестивог уља

-Заштита
ваздуха
X
-Заштита
животне
средине
-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-Управљање
неопасним
отпадом
- средњи ризик
ППТ“АРМАТУРЕ - достава података за
-Заштита
“АД
ЛРИЗ;
животне
Александровац
- постројење за
средине
пречишћавање отпадних -Процена
вода ;
утицаја на ж.с.-власник неопасног
по Студији
отпада и отпадног
-Управљање
јестивог уља
неопасним
отпадом
-средњи ризик

„ТЕХНОГУМА - достава података за
ЛРИЗ;
ПЛУС“АД
Александровац -произвођач отпада

- Заштита
животне
средине
-Управљање
неопасним
отпадом
-средњи ризик

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Σ

2
X

2
X

X

X

X

2
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4.

5.

6.

„ШАРОЊИЋ
СТИЛ“ДОО
Гаревина,
Александровац

- достава података за
ЛРИЗ;
-произвођач отпада

- Заштита
животне
средине
-Управљање
неопасним
отпадом
Средњи ризик

СМР „МИЛКА
-достава података за
МД“Мрмош,Алек ЛРИЗ;
сандровац
-постројење за
пречишћавање отпадних
вода ;

-Заштита
животне
средине
-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-средњи ризик

„ВОМИКС“ДОО -достава података за
Београд,огранак ЛРИЗ;
Г.Ступањ,Алексан -постројење за
дровац
пречишћавање отпадних
вода ;
-котловско постројење на
мазут

-Заштита
животне
средине
-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
- Заштита
ваздуха
- средњи ризик

X

2

X

X

2
X

2

X
X
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

„ЛА
ФАНТАНА“ДОО,
Београд,огранак у
Митровом
Пољу,Александро
вац

-котловско постројење на -Заштита
пелет
ваздуха
-достава података за
-Заштита
ЛРИЗ;
животне
-постројење за
средине
пречишћавање отпадних -Процена
вода ;
утицаја на ж.с.-власник неопасног отпада по Студији
- Управљање
неопасним
отпадом
-средњи ризик
„КОД
- отпадне гуме
Управљање
ЖИЖЕ“Вулканиз
отпадом
ерска радња
-низак ризик
ПР ТУР „ВОЋЕ -Постројење које ствара --Заштита од
ПЕТРОВИЋ 53“, буку
буке
В.Врбница
-средњи ризик
-средњи ризик
Александровац
Милић Братислав, -складиштење неопасног -Управљање
ПР ПТР „МОДА отпада
неопасним
ПЛУС“Стањево,А
отпадом
лександровац
-средњи ризик
ЈП„СРБИЈАШУМ -Заштићено природно
-заштита
Е“Београд,ШГ
добро-СРП“ВРХ
природе
Крушевац,ШУ
ЖЕЉИНА-ПЛОЧКА
-средњи ризик
Александровац
ЧУКА“Александровац
„ИВАНОВИЋ
-произвођач неопасног
-Управљање
ФЛЕКС“ДООАле отпада
неопасним
ксандровац
отпадом
низак ризик
“ГРО АС“ДОО
-произвођач неопасног
-Управљање
Александровац
отпада
неопасним
отпадом
-низак ризик
“МЕТАЛАЦ“АД, -произвођач неопасног
-Управљање
Новаци,Александ отпада
неопасним
ровац
отпадом
-низак ризик

X

2

X

Х
Х

1

Х

2

X

X

Х

2

X

Х

2

1

Х

1

Х

1
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15.

„МИРАС Б“ДОО -сепаратно постројење за
Лесеновци,Б.Су пречишћавање отп.водаВиткову,Александ одвајање масноћа и уља
ровац

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-низак ризик

Х

1

16.

МИРАС Б“ДОО
Лесеновци,Б.Су
Кожетину
,Александровац

-сепаратно постројење за -Процена
пречишћавање отп.вода- утицаја на ж.с.одвајање масноћа и уља по Студији
-низак ризик

Х

1

17.

„ЛУКОИЛ
-сепаратно постројење за
СРБИЈА“Београд, пречишћавање отп.водаБС У
одвајање масноћа и уља
Александровцу

18.

„БРАМИ“ ДОО
Александровац,
БС у Виткову,
Александровац

19.

„ЕНЕРГОЖУПА“ -сепаратно постројење за
ДОО,Александров пречишћавање отп.водаац, БС у
одвајање масноћа и уља
Виткову,Александ
рвац

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-низак ризик

20.

„ЕНЕРГОЖУПА“ -сепаратно постројење за
ДОО,Александров пречишћавање отп.водаац, БС у Ботурићу одвајање масноћа и уља
Александровац

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-низак ризик

21.

„CELTIC
-сепаратно постројење за
CENTAR“ДОО
пречишћавање отп.водаАлександровац, одвајање масноћа и уља
БС у
Виткову,Александ
ровац

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-Средњи ризик

Х

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-низак ризик

-сепаратно постројење за -Процена
пречишћавање отп.вода- утицаја на ж.с.одвајање масноћа и уља по Студији
-низак ризик

Х

1

1

Х
1

Х

Х

1

Х
2
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22.

„ДМБ ПЕТРОЛ- -сепаратно постројење за
ОИЛ“ДОО
пречишћавање отп.водаАранђеловац, БС одвајање масноћа и уља
у Г. Ратају,
Александровац

23.

ТП „ДМ-Г
- сепаратно постројење за -Процена
ПЕТРОЛ“
пречишћавање отп.вода- утицаја на ж.с.Глободер, БС
одвајање масноћа и уља по Студији
Врбница,
-средњи ризик
Александровац
„Теlenor“доо
Радио базна станица
Нејонизујуће
Београд, радио
мобилне телефоније
зрачење
базна станица
-средњи ризик
„Центар“у
Александровцу
„Телеком
Радио базна станица
Нејонизујуће
Србија“АД
мобилне телефоније
зрачењ
Београд, радио
-низак ризик
базна станица
„Центар“у
Александровцу
„ВИП Мобиле“доо Радио базна станица
Нејонизујуће
Београд радио
мобилне телефоније
зрачење
базна
-низак ризик
станица„Центар“у
Александровцу
СУР„БРЕЗА
-власник неопасног отпада -Управљање
X
АС“Александрова -- отпадног јестивог уља неопасним
ц
отпадом
-низак ризик
СУР„КУМОВИ“А -власник неопасног отпада -Управљање
X
лександровац
-- отпадног јестивог уља неопасним
отпадом
-низак ризик
СУР„АТОС “
-власник неопасног отпада -Управљање
Александровац
-- отпадног јестивог уља неопасним
отпадом
-низак ризик

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Х

-Процена
утицаја на ж.с.по Студији
-низак ризик

1

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

1

Х

1

1

1

X

1
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30.

31.

32.

ДЕЧИЈЕ
-власник неопасног отпада -Управљање
ОДМАРАЛИШТЕ -- отпадног јестивог уља неопасним
„Црвеног крста“у
отпадом
Митровом Пољу,
-низак ризик
Александровац
СУР“ПИЛЕ“Алек -власник неопасног отпада -Управљање
сандровац
-- отпадног јестивог уља неопасним
отпадом
-средњи ризик
СУР“ЖУПСКИ -власник неопасног отпада -Управљање
ВИНОГРАДИ“Ал -- отпадног јестивог уља неопасним
ександровац
отпадом
-низак ризик

33.

СЗР“БЕТОН
- Постројење које ствара
СТИЛ
буку
РАЦА"Крушевиц
а, Александровац

34.

СУР“ПАСАЖ
-власник неопасног отпада Управљање
ДИНЕР“Александ -- отпадног јестивог уља неопасним
ровац
отпадом
-низак ризик

35.

СЗР“ЖУПА
-произвођач неопасног
ИНОКС“Алексан отпада
дровац

УКУПНО

X

X

X

2

X
1

- Заштита од
буке
-средњи ризик

Управљање
неопасним
отпадом
-низак ризик

1

X

X

2

X

X

4

1

1

4

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

50
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III НАПОМЕНА
Инспекција заштите животне средине задржава право измене и допуне
Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину ће се редовно
ажурирати, анализирати и контролисати у складу са потребама.

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Милена Ковачевић, дипл.инж.
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