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I УВОД
Годишњи План инспекцијског надзора Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне
послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине за 2018.годину донет је 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
грађевинског, комуналног и инспектора за заштиту животне средине 2018. години,
непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији општине
Опово из области комуналне, грађевинске и инспекције за заштиту животне средине.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора је повећање ефективности и
транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу Општине Опово и
непосредну примену закона и других прописа, спровођење инспекцијског надзора и
решавања у управним стварима у првом степену, праћење стања и предлагање мера за
унапређење стања на терену, на територији Општине Опово и превентивно деловање
инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора.
Нa ведене инспекције Општинске управе Опово обављају послове на територији
Општине Опово са седиштем у Опову улица Бориса Кидрича бр.10.
У складу са горе наведеним Годишњи план инспекцијског надзора, 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 по инспекцијама, одговорност за реализацију задатака и
активности и у ком року их треба реализовати.
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 листи.
Председник општине Опово донео је Решење о образовању Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Опово, број 02-51/2016 од
10.06.2016.године(» Општински службени гласник општине Опово» бр.7/2016)
Циљ образовања Комисије за координацију инспекцијског надзора је обухватнији и делотворнији
надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање
инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности и поверене послове у општини Опово.

Послови и задаци из делокруга односно годишњег Плана инспекцијског надзора
обавља ће се свакодневно како у седишту тако и на терену на територији општине Опово.

Табела 1.
општи приказ циљева
Редни
број

1.
2.
3.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ,УРБАНИЗАМ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Укупно:

II

Број циљева

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

2
1
1

10
8
6

4

24

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ,СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ,УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

КОМУНАЛНИ
ИНСПЕКТОР

ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСПЕКТОР

ИНСПЕКТОР ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2.1. Расподела ресурса
Табела 2.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2018.години
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2018.години

Укупан број дана у години
Викенди
Годишњи одмори
Празници

365
100
25
13

УКУПНО РАДНИХ ДАНА
Инспекцијских надзора / службених контрола
Едукација
Састанци
Извршених изречених управних мера (контрола извршења)

227
167
5
30
25

Табела 3.
Систематизација радних места – запослених у Одељењу за имовинско правне, стамбено
комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине на основу
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Опово
Број
1

Расподела расположивих дана
Руководилац одељења (40%)

91

Табела 3/1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених
контрола Одсека за инспекцијске послове
Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених
контрола
1
Комунални инспецтор (100%)
1
Грађевински инспецтор (100%)
1
Инспектор заштите животне средине (100%)

167
167
167

2.2. Непланиране активности у раду комуналног, инспектора за заштиту
животне средине и грађевинског инапектора
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски
надзор-инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу
истих идругих активности спроводе се и непланиране активности за које је такође потребно планирати
потребно време.

Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем
запримљене електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним запажањем
инспектора на терену.

KOМУНАЛНА

ИНСПЕКЦИЈА

1.

OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине Општинске управе општине Опово на пословима комунални инспектор
распоређена су 2 (два) извршиоца са високом стручном спремом и то:
1. Александар Спасојевић, маш. инж,
2. Драгана Живаљевић, маст.менаџер.
1.1 РАСПОДЕЛА РЕСУРСА
Табела 1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2018.години.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017.години
365
Укупан број дана у години
105
Викенди
25
Годишњи одмори
12
Празници
223
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
Инспекцијских надзора
163
Едукација
5
Састанци
15
Извршених управних мера (контрола решења)
40

1.2 Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора /службене контроле су
добијени на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену.
Табела 2.
Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе инспекцијског надзора
/службене контроле по времену трајања
Инспекцијски надзор/службена контрола
Фаза
Утрошено време (мин.)
Техничка припрема
5
Документацијски преглед
35
Физички преглед
40
Издавање писмена
20
Манипулативни послови
5
УКУПНО
105

1.3. Непланиране активности у раду Комуналне инспекције
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски
надзор-инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и
контролу истих и других активности у оквиру рада Одељења за имовинско-правне, стамбенокомуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине спроводе се и
непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно време.
Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, запримљене
електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на терену.
Прописи по којима поступа комунални инспектор:
ЗАКОНИ:
1. Закон о комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011),
2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
3. Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник
РС", бр. 30/2010),
4. Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС „ бр.
104/2016)
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО
1. Одлука о обављању комуналних делатности („Општински службени гласник општине
Опово“, бр.2/2014)
2. Одлука о комуналној инспекцији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.2/2014)
3. Одлука о радном времену пословних објеката на територији општине Опово
(„Општински службени гласник општине Опово“, бр.4/2002)
4. Одлука о привременом постављању мањих монтажних и других покретних објеката
на јавним површинама („Општински службени гласник општине Опово“, бр.6/2006)
5. Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Опово
(„Општински службени гласник општине Опово“, бр.16/2012)
6. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, бр.3/2014)
7. Одлука о сахрањивању и гробљима („Општински службени гласник општине Опово“,
бр.16/2012)
8. Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања пољочуварске
службе на територији општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“,
бр.16/2012)
9. Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији
општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, бр.3/2017)
10. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале
услед уједа паса и мачака луталица („Општински службени гласник општине Опово“,
бр.6/2014)

Пословни процес
1. Инспекцијски надзор у области комуналне делатности,
2.

Инспекцијски надзор над применом дела Закона о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013).3.

3.

Инспекцијски надзор над применом дела Закона о становању и одржавању
стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. „Сл.гласник РС „ бр. 104/2016)

Активности у оквиру пословног процеса
1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну делатност,
контрола спровођења Програма обављања комуналне делатности јавних предузећа и
надзор над извршењем квалитета обављања комуналне делатности.
2. Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних објеката, надзор над
коришћењем површина јавне намене и комуналних објеката и надзор над враћањем
површине јавне намене у првобитно стање.
3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности, одржавање
чистоће у општини, одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и рекреативних
површина, обављање делатности одржавања гробља и сахрањивању, послова
зоохигијенске службе, пружања пијачних услуга, одржавања улица, путева и других јавних
површина у граду, пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања
отпадних вода, држања домаћих животиња, спровођења Одлуке о локалним комуналним
таксама, придржавања прописаног радног времена угоститељских објеката, постављање и
начин коришћења мањих монтажних објеката на јавним површинама.
4. Надзор над спровођењем дела Закона о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и
10/2013) и то у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине као и у
погледу истицања и придржавања радног времена и истицање пословног имена.
У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и
тржишни инспектор.
Месечни план:
ЈАНУАР
Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне
инспекције у целини за 2017.годину.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда.
- Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
- Контрола зимског одржавања путева и улица
- Контрола инспектора по захтеву странака
- Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
- Контрола извршене регистрације стамбених заједница у складу са Законом о становању и
одржавању стамбених зграда.
- Контрола зимског одржавања путева и улица
-

-

Израда месечног извештаја о раду.
ФЕБРУАР

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола инспектора по захтеву странака
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа,
Контрола извршене регистрације стамбених заједница у складу са Законом о становању и
одржавању стамбених зграда.
Израда месечног извештаја о раду.
МАРТ

-

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контрола заузећа јавних површина
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа,
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева у складу са Одлуком о
мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања пољочуварске службе на
територији општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, бр.16/2012,
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола извршене регистрације стамбених заједница у складу са Законом о становању и
одржавању стамбених зграда.
Контрола инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду
АПРИЛ

-

-

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола по Одлуци о привременом постављању мањих монтажних и других
покретних објеката на јавним површинама („Општински службени гласник општине
Опово“, бр.6/2006)
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања

-

пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола извршене регистрације стамбених заједница у складу са Законом о становању и
одржавању стамбених зграда.
Контрола инспектора по захтеву странака
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
МАЈ 2018
Редован инспекцијски надзор
-Контрола по Одлуци о привременом постављању мањих монтажних и других покретних
објеката на јавним површинама („Општински службени гласник општине Опово“, бр.6/2006)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА

1.

СУР
„ФАРАОН“
ОПОВО

2.

СУР
„ASTERIX“
ОПОВО

-

-

-

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате

СТЕПЕН
РИЗИКА

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
ИНСПЕКЦИЈСКИХ УКУПАН
НАДЗОРА
БРОЈ
ДАНА

средњи

1

1

средњи

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
ЈУН 2018
Редован инспекцијски надзор
-Контрола по Одлуци о привременом постављању мањих монтажних и других покретних
објеката на јавним површинама („Општински службени гласник општине Опово“, бр.6/2006)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СУР И
СТР„PIGAL“
ОПОВО

УР „БОБА“
ОПОВО

УТР „ЦРВЕНА
ШЕРПИЦА“
ОПОВО
УР „МОЈ
МАЛИ CAFE“
ОПОВО

5.
СУР „БОРАЦ“
САКУЛЕ

6.

ЛОКАЦИЈА
БР.18 ИЗ
ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНО
МОНТАЖНИ
ОБЈЕКАТ,

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
привремено
монтажни
објекат контрола
наплате
годишњег

СТЕПЕН
РИЗИКА

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

7.

Власник
Станојев
Никола
ЛОКАЦИЈА
БР.16 ИЗ
ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНО
МОНТАЖНИ
ОБЈЕКАТ,
Власник Дејан
Робал

закупа јавне
површине
привремено
монтажни
објекат контрола
наплате
годишњег
закупа јавне
површине

средњи

1

1

-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл.гласник РС„
бр. 104/2016)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ
РЕД.
БР.

1.

2.

3.

4.

-

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
РИБАРСКА БР.
4A
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР.9
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР. 4
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА
БР.19

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

низак

низак

низак

низак

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

1

1

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.

-

-

Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
ЈУЛ 2018
Редован инспекцијски надзор
-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл.гласник РС„,
бр. 104/2016)

ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

-

-

-

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР.
3
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР.5
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
ТРГ
МАРШАЛА
ТИТА БР.5
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
ТРГ
МАРШАЛА
ТИТА БР БР.19

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

низак

низак

низак

низак

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

1

1

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
АВГУСТ 2018
Редован инспекцијски надзор
-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл.гласник РС„,
бр. 104/2016)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА

1.

СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.БР.13A

2.

СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.БР.7

3.

СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.БР.1,1A,1B,
1G

4.

СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.БР.13

5.

СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
ШУМСКА БР.1A

-

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

низак

низак

низак

низак

низак

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.

-

-

Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
СЕПТЕМБАР 2018
Редован инспекцијски надзор
-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС„,
бр. 104/2016)

ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

5.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
СТАНКА
ТОМИЋА
БР.110
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР.1
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА БР.1
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БРАНКА
РАДИЧЕВИЋА
БР.1
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.БР.3,3A,3Б

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

низак

низак

низак

низак

низак

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Инспекцијски надзор по Одлуци о обављању комуналних делатности на територији општине
Опово („Општински службени гласник општине Опово„ бр. 2/14)
1.

ЈП „Младост“
Опово

2.

ЈП „Младост“
Опово

Контрола
снабдевања
водом за пиће
Контрола
одржавања
водовода

висок

1

1

висок

1

1

-

-

-

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
ОКТОБАР 2018
Редован инспекцијски надзор
-Контрола по Одлуци о привременом постављању мањих монтажних и других покретних
објеката на јавним површинама („Општински службени гласник општине Опово“, бр.6/2006)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СУР
„ФАРАОН“
ОПОВО

СУР
„ASTERIX“
ОПОВО

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате

СТЕПЕН
РИЗИКА

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА

средњи

1

1

средњи

1

1

-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС„,бр.
104/2016)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
НАРОДНОГ
ФРОНТА 91
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
ТРГ
МАРШАЛА
ТИТА 12,14,16,
18,20,22
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА

ОБЛАСТ
НАДЗОРА

СТЕПЕН
РИЗИКА

Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

низак

Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене

низак

низак

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

1

1

4.

5.

1,1A
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА
1,1A
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A. 15

заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

низак

низак

1

1

1

1

Инспекцијски надзор по Одлуци о сахрањивању и гробљима („Општински службени гласник
општине Опово„ бр. 2/14)

-

-

-

1.

ЈП „Младост“
Опово

2.

ЈП „Младост“
Опово

Контрола
уређења и
одржавања
гробаља
Контрола
сахрањивања
на гробљу

средњи

1

1

средњи

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
НОВЕМБАР 2018
Редован инспекцијски надзор
-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС„бр.
104/2016)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

5.

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА J.Н.A.
5
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА 11
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
НАРОДНОГ
ФРОНТА 89
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A.13Б
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА 13Б

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА

низак

низак

низак

низак

низак

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-Контрола по Одлуци о привременом постављању мањих монтажних и других покретних
објеката на јавним површинама („Општински службени гласник општине Опово“, бр.6/2006)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ
НАЗИВ
ОБЛАСТ
СТЕПЕН
НАДЗИРНОГ
НАДЗОРА
РИЗИКА
РЕД
СУБЈЕКТА
.БР.
контрола
СУР И
одобрења за
1.
СТР„PIGAL“
постављање
средњи
ОПОВО
летње баште и

РЕДОВАН НАДЗОР (ТЕРЕНСКИ
И КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА

1

1

2.

3.

4.

5.

-

-

-

УР „БОБА“
ОПОВО

УТР „ЦРВЕНА
ШЕРПИЦА“
ОПОВО

УР „МОЈ МАЛИ
CAFE“ ОПОВО

СУР „БОРАЦ“
САКУЛЕ

контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате
контрола
одобрења за
постављање
летње баште и
контрола
наплате

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

средњи

1

1

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

ОПЕРАТИВНИ МЕСЕЧНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2018
Редован инспекцијски надзор

-Инспекцијски надзор по Закону о становању и одржавању стамбених зграда ( „ „Сл.гласник РС
„ бр. 104/2016)
ВРСТА И ОБЛИК НАДЗОРА И ПЛАНИРАЊЕ

РЕД.БР.

1.

2.

3.

4.

5.

-

-

-

НАЗИВ
НАДЗИРНОГ
СУБЈЕКТА
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА 13A
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
ОСЛОБОЂЕЊА
4
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА
1,1A
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
J.Н.A. 15
СТАМБЕНА
ЗАЈЕДНИЦА
БОРИСА
КИДРИЧА 13Б

ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице
Контрола
извршене
регистрације
стамбене
заједнице

СТЕПЕН
РИЗИКА

РЕДОВАН НАДЗОР
(ТЕРЕНСКИ И
КАНЦЕЛАРИЈСКИ)
БРОЈ
УКУПАН
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
БРОЈ
НАДЗОРА
ДАНА
1

1

1

1

низак

1

1

низак

1

1

низак

1

1

низак

низак

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013), нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа
површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног
простора за коју је потребно одобрење надлежног органа.
Контрола заштите пољопривредног земљишта и атарских путева (одржавање и заштита) у
складу са Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовања
пољочуварске службе на територији општине Опово („Општински службени гласник
општине Опово“, бр.16/2012),
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ЗА ПОСЛОВЕ
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018.
годину комуналне инспекције Одељења за имовинско-правне, стамбенокомуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,
вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно
на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу
инспекцијског надзора као и на основу информација и добијених података
од других инспекција, других овлашћених органа и организација.

Критични
ризик
Висок
ризик
Средњи
ризик
Низак
ризик
Незнатан
ризик
1

2

3

4

5

ЛЕГЕНДА
1

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
ПИЈАЦЕ

2
3
4
5

КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
ПРОИЗВОДЊА(САКУПЉАЊЕ,ПРЕЧИШЋАВАЊЕ) И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

3. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
3.1. Редовна размена искустава између инспекција и других државних
органа – унапређење рада инспектора
1. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом,
полицијом и другим инспекцијама;
2. Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку
инспектора ради ефикаснијег рада на терену како би се ускладио
инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и
квалитетне примене нових института и решења).

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ
-

Александар Спасојевић, маш. инж,
Драгана Живаљевић, маст.менаџер.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Раде Цветановић, маст.инж.грађ.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Програм : Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине
Грађевински инспектор : Анка Јанковић, дипл.инж.арх.
Функција: 354
Правни основ
1.Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 132/14, 145/14)
2. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“бр.36/15)
3. Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр.96/2015)
4.Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр.104/2016),
5. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.18/2016)
6.Кривични законик („Службени гласник РС“бр.85/05, 88/05, 107/05,
72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14)
7.Правилник о класификацији објеката („Службени гласник РС“бр.22/15)
8.Закон о привредним преступима („Сл.гласник бр.101/2005)
9. Закон о прекршајима („Сл.гласник бр.65/13, 13/2016)
Одговорно лице: руководилац инспекције Раде Цветановић дипл инж.грађевине
Грађевински инспектор: Јанковић Анка, дипл.инг.арх.
Инспектор за заштиту животне средине: Митровић Марина, др.вет.мед.
Комунални инспектор: Спасојевић Александар, инг.маш.
Опис:
У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом
прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом општинских одлука
донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области. У складу са Законом о
озакоњењу објеката вршиће се попис бесправно изграђених објеката по пријави грађана и
према попису објекатана територији општине Опово.
Циљ: Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа
утврђених законом и одлукама општине Опово.
1.1 Контрола бесправне градње
-попис бесправно изграђених објеката
-проценат надзора без утврђивања неправилности
1.2.Сузбијање тенденције нелегалне изградње:
Планирани редовни и ванредни инспекцијски прегледи:

1.Редован - планирани инспекцијски надзор се врши свакодневно по издатој грађевинској
дозволи, односно потврди о пријави радова и по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању
и изградњи.
-редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
-редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
-редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта.
2.Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања хитних мера ради спречавања или
отклањања непосредне опасности по пријави грађана телефонским путем, електронским путем
и подношењем захтева писменим путем.
3. Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева
надзираног субјекта.
4. Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног и ванредног
инспекцијског надзора.
5.Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције, увидом у
акте, податке и документацију надзираног субјекта.
6.Теренски инспекцијски надзор се врши по захтеву странке и по службеној дужности ради
констатовања чињеничног стања и сачињавања Записника који представља саставни део
документације.
1.Циљ : Спровођење Закона, уредби, правилника, и одлука
Задатак: Инспекцијским надзором на терену, сарадњом са другим надлежним инспекцијама,
комуналном инспекцијом, правосудним органима, тужилаштвом и МУП-ом.
Индикатори-параметри резултата: На основу донетих решења, броја сачињених записника,
броја донетих закључака о дозволи извршења, броја покренутих кривичних и прекршајних
пријава.
2.Озакоњење бесправних објеката по Закону о озакоњењу објеката и доношење решења,
решавање појединачних предмета, стамбених и помоћних објеката.
Индикатори-параметри резултата: Број озакоњених објеката пословних, породично стамбених,
помоћних и економских објеката и број донетих решења о озакоњењу.
3. Спровођење Закона о одржавању стамбених зграда. Задатак је инспекцијски надзор,
индикатор резултата је број донетих решења и записника. Реализација новог закона
„Сл.гласник РС“бр.18/2016.године.
4. Обрада анализа података о обављеном инспекцијском надзору. Задатак је вршити обраду и
анализе броја записника, решења, закључака, затварање градилишта и кривичних пријава
урађених на дневним, недељним, месечним, шестомесечним и годишњим анализама података
на нивоу одељења.
5.Обука, оспособљавање, семинари, едукација у вршењу инспекцијског надзора и примена
прописа из области грађевинарства и заједничког инспекцијског надзора.

Припрема, планирање, упућивање, оспособљавање инспектора из облати надлежне инспекције,
праћење иновација, нових закона, мишљења, норми, и стандарда у области инспекцијског
надзора.
Праћење промена закона, законских прописа и одлука општине Опово, поштовање законских
рокова и њена примена (е-инспекција : обавештења о предстојећем инспекцијском надзору,
контролне листе, налози, најава инспекције)
6.Припрема и спровођење инспекцијских надзора, планирање и усклађивање рада инспектора у
складу са законима и прописима. Израда месечног, шестомесечног, годишњег извештаја.
Презентација резултата рада се врши путем званичног сајта општине Опово.
7.Обука, оспособљавање, семинари, едукације у вршењу инспекцијског надзора и примена
Закона. Припрема, планирање, упућивање, оспособљавање инспектора из области грађевинске
инспекције са праћењем иновација, закона, норми и стандарда.
8.Припрема и извршавање осталих редовних послова у оквиру инспекцијског надзора.
Координација рада у оквиру Одељења за инспекцијске послове, отварање предмета, праћење
рока извршења истог и друге техничке припреме.
Индикатор-параметри резултата је број новоотворених предмета, прекршајних налога,
остварен број састанака у оквиру одељења.
9.Превентивно деловање инспекције:
-превентивно информисање јавности: објављивање важећих прописа, планова инспекцијског
надзора, Програма бесправно изгарађених објеката.
-пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или у вези са надзираним
субјектом
-предузимање превентивних инспекцијских надзора
-постављање информација на званичан веб сајт инспекције што утиче на смањење ризика
односно штетних последица и вероватноће њеног настанка.
Телефон: +381 63 10 60 548, 064/26 77 086
gradinspekcija@opovo.org.rs

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ГРАЂЕВИНСКА
ИНСПЕКЦИЈА
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018. годину oпштине
Опово, Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине, вршена је на основу инспекцијског надзора у
наведеним областима односно на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског
надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција, других
овлашћених органа и организација, што је и представљено табеларно.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

САДРЖАЈ
ЦИЉЕВИ
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЦИЉЕВИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА ЗАШИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- ИЗВЕШТАВАЊЕ
- ПОПИС СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКИХ
НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА
-

1. ЦИЉЕВИ
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су 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 други елементи од значаја за планирање и вршење
инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се
планирају да буду остварени у 2018. години, а који су везани за Програмске активности
Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине.
2. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
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. Инспекција у складу са законом, обавештава надзиране
субјекте и надзиране стране и заинтересоване стране о процењеном степену ризика како би се
постигло смањење ризика које се конкретизује кроз различите мере и радње превентивног,
корективног и принудног карактера (нпр.пружање информација и савета, обављање
информативних саветодавних посета, налагање и отклањања узрока вероватне могуће штете...).
Инспекцијски надзор спроводиће свакодневно како у свом седишту тако и на терену на
територији општине Опово уз претходну најаву, изузев у случајевима када постоје разлози за
неодложно поступање или други разлози у складу са чланом 17. Закона о инспекцијском
надзору.
3. ЦИЉЕВИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
При изради овог Плана коришћено је изскуство из досадашњег рада и претходних
инспекцијских контрола, а на основу наведеног је извршена и процена ризика
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора у 2018. години
Укупан број дана у години
365
Викенди
105
Годишњи одмори
25
Празници
8
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
227
Инспекцијски надзор
97
Едукација/Обука
20
Састанци/Семинари
20
227
Остали послови у оквиру Одељења за имовинско 90
правне , стамбене послове, урбанизам ,
грађевинарство и заштиту животне средине

Приказ програмске активности инспекције за заштиту животне средине
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и
надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у области заштите животне
средине
Назив
Инспекција за заштиту животне средине
Програм (коме
Одељење заимовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
припрада)
заштиту животне средине
Функција
XV-24-501
Правни основ
1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
2. Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и
14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015)
10. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016)
11. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”,65/2013 и 13/2016)
Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
У Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
У Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник
РС", бр. 71/2010)
У Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
("Сл. гласник РС", бр. 96/2009)
У Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање
("Сл. гласник РС", бр. 114/2013)
У Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр . 61/2010)
У Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник", бр.
56/2010)
У Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 69/2005)
У Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.
гласник РС", бр. 75/2010)
У Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2010)
У Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр.
72/2010)
У Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у
животној средини за период од 2015. до 2016. године („Сл.гласник РС“, бр.105/15)
У Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућег зрачеса у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
У Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
У Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број
104/09)
У Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
У Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења

У
У
У

за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени
гласник РС”, број 111/15)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

Општинске одлуке:
1. Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења
објеката на територији општине Опово («Општински службени гласник општине Опово»
бр.2/10)
2. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Опово («Општи
службени гласник општине Опово» бр. 3/14 )
3. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа пса и
луталица );
(«Општински службени гласник општине Опово» бр.6/14 )

Одговорно лице
Опис

Руководилац Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине
Надзор: Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор над применом прописа у оквиру
послова поверених законом, као и надзор над применом општинских одлука донетих на основу
закона и других прописа у области заштите животне средине.
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора:
и Примена закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине тј.
заштита ваздуха, воде и земљишта од загађења
и Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке.
и Утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности.
и Контрола спровођења мера заштите животне средине утврђених Студијом о процени
утицаја и налагања подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о
прецени утицаја на животну средину.
и Контрола поступања са неопасним отпадом
и Надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине, спровођење мера
за заштиту животне средине и контрола стања животне средине утврђених решењем,
дозволом, односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад
постројења.
и Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног
и неописног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган града издаје
дозволу.
и Заштита од нејонизујуђег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни огран града.
и Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних
добара на заштићеном подручјима који су актом града проглашени заштићеним
подручјима.
и Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.
и Вођење управног и извршног поступка.
и Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.
и Подношење захтева за покретање прекршајног потупка, подношење пријаве за
покретање поступка за привредни преступ и подношење кривичне пријаве.
и Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
и Припрема информације за државне органе и медије.

и

Циљ 1
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Индикатор 1.3

Израда пројекта из области заштите животне средине и из области подизања и
одржавања зелених површина и учешће у реализацији истих.

Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених
законом и другим прописима из области заштите животне средине
Ниво законитости у константном и Базна вредност 2016
2017
2018
функционалном обављању послова
из области заштите животне
средине
Коментар (1-потуно усклађено, 5потпуно усклађено) Утврђује се
путем контролних листи, процене
ризика и налаза у извршеним
инспекцијским прегледима
Укупан број извршених
инспекцијских надзора
Проценат надзора без утврђених
Базна вредност 2016
неправилности
Коментар: Тенденција
смањења неправилности
Однос извршених редовних и
ванредних надзора
Коментар: Тендеција смањења
ванредних надзора

Базна вредност 2016

2017

2018

2017

2018

Приказ специфичних циљева:
Ред
Бр.

1.

2.

Специфични
циљеви

Задатак/
активност

Индикатори
резултата

Шта желимо Како ћемо постићи
Како меримо
постићи?
специфичне циљеве ?Које задатке/
специфичне
активности?
задатке/активности
морамо предузети ?
Спровођење
Инспекцијским надзором Бројем донетих
Закона и
на терену, сарадња са решења, бројем
одлука у
другим надлежним
сачињених
области
инспекцијама и
записника,
заштите
правосудним органима, бројем донетих
животне
тужилаштвом и МУП-ом закључака,
средине
бројем
покренутих
прекршајних
пријава
Обука,
Припрема, планирање,
Број
оспособљавање упућивање,
реализованих
, семинари,
оспособљавање
обука, семинара
едукације, у
инспектора из области
вршењу
надлежне инспекције
инспекцијског Праћење иновација,
надзора и
норми, и стандарда у
примена
области инспекцијског

Одговорна
организациона
јединица

Рок у којем се
задатак/акривност
мора обавити

Ко је одговоран
за спровођење
активни и
задатака ?

Када активност/
Задатак мора бити
завршен ?

Одељење за

Континуирано

Закони и
одлуке
општине
Опово

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Приручници,
презентације,
стручна
литература

Документи

3.

4.

5.

прописа из
области
заштите
животне
средине
Обрада и
анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору

надзора

Припрема и
извршавање
осталих
редовних
послова у
оквиру
инспекцијског
надзора
Превентивно
деловање
инспекције

Координација рада у
оквиру Одељења,
отварање предмета,
праћење рока извршења
истог и друге техничке
припреме

Обрада и анализа броја
издатих записника,
прекршајних налога,
пресуда,
решења, закључака,
уплаћених новчаних
казни по
прекршајном налогу,
коначних
извршних прекршајних
налога,

Бројчана и
Одељење за
стручна
инспекцијске
анализа, дневна, послове
месечна,
шестомесечна и
годишња на
нивоу
одељења

Континуирано

Извештаји

Број
Одељење за
новоотворених инспекцијске
предмета,
послове
прекршајних
пријава,
остварен број
састанака у
оквиру Одсека
Правовремено
Број :
Одељење за
информисање јавности; Обавештења,
инспекцијске
1.Објављивање важећих пружунех
послове
прописа и планова
стручних савета,
инспекцијског надзора, превентивних
2.Пружање стручне и
инспекцијских
саветодавне подршке
надзора
надзираном субјекту или
лицу које остварује
одређена права у
надзираном субјекту или
у вези са надзираним
субјектом,
3.Предузимање
превентивних
инспекцијских надзора,
4.Постављање
информација ма званичан
сајт инспекције,
Коментар:
Превентивним деловањем
инспекције утиче се на
смањење ризика односно
штетних последица и
вероватноће њеног
настанка

Континуирано

Закони
одлуке
општине
Опово

и

Континуирано

Закони
одлуке
општине
Опово

и

4. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРДЕДИНЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018. годину вршена је на основу
инспекциског надзора у наведеној области односно на основу анализе стања у досадашњем
дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и добијених
података од других инспекција, других овлшћених органа и организација, што је престављено
табеларно по инспекцијама у Одсеку за инспекцијске послове и исто обрађено у контролним
листама .
КРИТИЧАН
РИЗИК
ВИСОК
РИЗИК
СРЕДЊИ
РИЗИК
НИЗА
РИЗИК
НЕЗНАТАН
РИЗИК

1

2

2

3

3

ЛЕГЕНДА

1

Процена утицаја

2

Затечено стање

3

Заштита ваздуха и воде

4

Контрола управљања неопасним и инертним
отпадом

3

4

5

5

Контрола управљања опасним отпадом

5. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Поред планираних активности потребно је имати у виду и непланиране активности, где се
сврставају акцидентни случајеви, као и пријаве грађана, непосредна запажања инспектора на
терену и захтеви других државних органа (министарства, заводи, установе-достављање
података, попуњавање упитника и сл.)
6. ИЗВЕШТАВАЊЕ
Извештај о спровођењу инспекцијског надзора, у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском
надзору, биће објављен на интернет странама инспекције званичног сајта Општинске управе
Опово, до 31.12.2018. године.
Предлози за унапређење рада
1. Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције:
2. Побољшати материјални положај инспектора
3. Редовна размена искустава између инспекције и других државних органа - унапређење рада
инспектора:
Сарадња са републичком, покрајинском, градским и општинским инспекцијама
ЗЖС и другим државним органима ( судство, тужилаштво, полиција )
Сарадња са другим инспекцијским органима на свим нивоима
4. Унапређење рада инспектора кроз перманентну обуку ради ефикаснијег рада и
усклађивањем инспекцијског надзора у складу са законом.
Завршна напомена
Годишњи План инспекцијског надзора за 2018.год ће се редовно ажурирати, анализирати и
контролисати у складу са потребама.

ПОПИС СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА
ЈАНУАР 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

Врста делатности

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

Област надзора

Степен ризика

1.

Прехрамбрена производња

Млекара „Маестро“ Сакуле

Заштита ваздуха средњи

2.

Прехрамбрена производња

Млекара „Маестро“ Сакуле

Процена утицаја- средњи
контрола мера

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1
1

1

ФЕБРУАР 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Здравствена

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

Област надзора Степен ризика

Дом здравља Опово

Заштита ваздуха средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

MAРТ 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности

Редован надзор теренски и канцеларијски

Р.бр.

Врста делатности

Назив надизарног субјекта

1.

Предшколска установа

ПУ „Бамби“ Опово

2.

Основна школа

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово

Област надзора

Степен ризика

Управљање
отпадом
Управљање
отпадом

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

средњи

1

1

АПРИЛ 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Трговина,услуге

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

„Француз агро“д.о.о. Баранда
–силос-

Област надзора

Степен ризика

Заштита ваздуха

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

MAЈ 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

Врста делатности

Назив надизарног субјекта

1.

Бензинска станица

„НИС“ А.Д. Опово

2.

Бензинска станица

„ Ј&R Petrol“ Опово

3.

Редован надзор теренски и канцеларијски
Област надзора

Степен ризика

Процена утицаја- средњи
Контрола мера
Процена утицаја- средњи
Контрола мера

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1
1

1

ЈУН 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Услуге

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

Област надзора

Степен ризика

„Вулкан ДС“ Занатско-вулканизерска радња

Управљање
отпадом

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

ЈУЛ 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Производња, промет

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

Област надзора

Степен ризика

„Denta BP Pharm Export-Import“ d.o.o.

Управљање
отпадом

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

АВГУСТ 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Угоститељство

Назив надизарног субјекта

„Боба“ Угоститељска радња

Редован надзор теренски и канцеларијски
Област надзора

Степен ризика

Управљање
отпадом

низак

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

СЕПТЕМБАР 2018. година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

Врста делатности

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

Област надзора

Степен ризика

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их надзора
1
1

Нејонизујуће
зрачење
Нејонизујуће
зрачење

средњи
средњи

1

1

1.

Радио базна станица

„Баранда“ ПА 80, Телеком Србија АД

2.

Радио Базна станица

„Баранда1“ , Теленор Д.О.О.

3.

Радио Базна станица

Теленор Д.О.О. ГСМ , Сефкерин

Нејонизујуће
зрачење

средњи

1

1

4.

Радио Базна станица

ПА 38 , Сакуле – Телеком Србија АД

Нејонизујуће
зрачење

средњи

1

1

ОКТОБАР 2018.година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

Врста делатности

1.

Млинови и силоси

2.

Млинови и силоси

3.

Трговина на велико и мало

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

„Агрос“ д.о.о. Опово
„Олимпик-Агро“ д.о.о.Опово
„Мишковић“ д.о.о Опово
-силос-

Област надзора

Степен ризика

Заштита ваздуха средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

Заштита ваздуха средњи

1

1

Заштита ваздуха средњи

1

1

НОВЕМБАР 2018.година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

Врста делатности

Редован надзор теренски и канцеларијски

Назив надизарног субјекта

1.

Трговина

СТР „Тошић метал“ Опово

2.

Производња

3.

Производња

СЗР „Blue“- производња производа од
пластике- Опово
„Декоформ“ Баранда

Област надзора

Степен ризика

Управљање
отпадом
Управљање
отпадом
Управљање
отпадом

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

средњи

1

1

средњи

1

1

ДЕЦЕМБАР 2018.година
Врста и облик надзора и планиране активности
Р.бр.

1.

Врста делатности

Ратарско-сточарска и
индустријска производња и
услужне делатности

Назив надизарног субјекта

„Агрос“ д.о.о. Опово
Хотел „Стари банат“

Редован надзор теренски и канцеларијски
Област надзора

Степен ризика

Управљање
отпадом

средњи

Број
Укупан број
инспекцијск
дана
их
надзора
1
1

Предлог годишњег Плана инспекције за заштиту животне средине израдили:
Инспектор за заштиту животне средине,
др вет.мед. Марина Митровић

Руководилац одељења,
Раде Цветановић, маст. инж. грађ.

