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Ул. М. Oбилићa 1
Тел. бр. 019/731- 623

ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018 годину
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ

ЦИЉ - Спречавања загађења животне средине кроз превенцију и деловање и повећање
поштовања еколошких стандарда.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспектор за заштиту животне средине у току инспекцијског надзора дужан је да поступа у
складу са важећим законима и подзаконским актима уз коришћење контролних листи.
У 2018 години инспектор за заштиту животне средине, поред редовних инспекцијских
надзора, вршиће и ванредне инспекцијске надзоре:
1. према писменом захтеву странака у складу са Законом о енергетици
2. према писменим захтевима и представкама грађана и МУП-а .
Предвиђа се да ће број ванредних инспекцијских надзора бити 30% од укупног броја
редовних предмета.
Инспектор за заштиту животне средине, по захтеву надзираних субјеката, ићи ће и у
саветодавне службене посете.
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева
надзираног субјекта.
Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора.
Канцеларијски – теренски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама
инспекције или код надзираног субјекта, увидом у акте, податке, документацију надзираног
субјекта и непосредним увидом у пословни простор, уређаје и опрему надзираног субјекта
У склду са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („ Сл. гл. РС“, бр. 36/2015) инспектор
у октобру, након сагледаваља чињеница и прикупљања података сагледаваља чињеница
доноси план рада за наредну годину.
Инспектор за заштиту животне средине пише и годишњи извештај о раду и објављује га

насвојој интернет страници, најкасније до 31.јануара, у складу са чланом 44. Закона о
инспекцијском надзору („ Сл. гл. РС“, бр. 36/2015)
Ради усавршавања инспектор за заштиту животне средине у 2018 години учествоваће на
састанцима СКГО, као еко повереник, на семинарима, радионицама и сл.

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених
законом
Општинска управа Књажевац
Одељење за инспекцијске послове инспекција за заштиту животне средине
501
функција
Правни основ

Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10)
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу
буке („ Сл. гл. РС “, бр.72/10)
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„
Сл. гл. РС “, бр.75/10)
Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10)
Правилник о документу о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13)
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са
упуством за његово попуњавање („ Сл. гл. РС “, бр.95/10)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („ Сл. гл. РС “, бр. 98/10)
Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и
14/16)
Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09)
Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09)
Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)
Закон о хемикалијама („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
Закон о инспекцијском надзору(„ Сл. гл. РС “, бр. 36/2015)

Одговорно лице

Инспектор за заштиту животне средине – Душица Дукић

Опис

Надзор: Послове из надлежности инспекције за заштиту животне средине врши
инспектор за заштиту животне средине. Инспектор за заштиту животне средине
је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом, а за свој рад је
лично одговоран. Инспектор за заштиту животне средине има право и дужност
да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте,
саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких
лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, подноси захтеве
за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе.

РЕДОВНА КОНТРОЛА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.
годину-

Р.бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Надзирани субјекат
Редовна контрола
Doo revita faktory Књажевац, ул. 9-те
бригаде 7
Делатност: производња рубља
Котларница на чврсто гориво
Ризик: средњи

Област
надзора
ваздух

ЈКП Топлана Књажевац
Котларница у ул. Милана Пунчића
делатност: снабдевање паром и
климатизација
Ризик: средњи

ваздух

ЈКП Топлана Књажевац
Котларница у ул. 9-те бригаде
делатност: снабдевање паром и
климатизација
Ризик. средњи

ваздух

Falc east doo Knjaževac, ул. Лоле Рибара
26
делатност: производња кожне обуће
Котларница на чврсто гориво
Ризик: средњи
Пластомет ДОО Књажевац, ул. Спасоје
Милкића бб
делатност: производња осталих
производа од пластичних маса
Котларница на чврсто гориво
Ризик: средњи
Кидс беба ДОО Београд, РЈ Књажевац,
ул. Спасоје Милкића бб
делатност: производња остале одеће
Котларноца на чврсто гориво
Ризик: висок
Здравствени центар Књажевац, ул. 4 јул
2 делатност: пружање здравствених
услуга
Котларница на течно гориво
Ризик:средњи
Привредно друштво за производњу и

Временски оквир

Јануар

Јануар.

Јануар

ваздух

фебруар

ваздух

фебруар

ваздух

фебруар

ваздух

фебруар

трговину VIA VAI ДОО Књажевац, ул.
Спасоје Милкића бб
делатност: производња остале одеће
Котларница на чврсто гориво
Ризик: средњи

ваздух

фебруар

9.

Дом ученика средњих школа Књажевац, управљање
ул. Капларова 10
отпадним
Кухиња за припремање јела
јестивим
Ризик: средњи
уљем

март

10.

Геронтолошки центар Књажевац, ул.
Карађорђева 55
Кухиња: Управљање отпадним јестивим
уљем
Ризик. средњи

управљање
отпадним
јестивим
уљем

март

11.

СУР РЕНЕСАНСА, Књажевац, ул. Књаза
Милоша 163
Делатност. Делатности ресторана и
покретних угоститељских објеката
Управљање отпадним јестивим уљем
Ризик: средњи

управљање
отпадним
јестивим
уљем

март

12.

ДОО РЕШ ТРГОВИШТЕ
Делатност: производња месних
прерађевина
Ризик: средњи

управљање
отпадним
јестивим
уљем

март

13.

Јован Прокоповић Предузетник, услуге
смештаја SRNA-EKCLUSIVE, Лесковаспростор ван седишта у Инову општина
Књажевац
Делатност: хотели и сличан смештај
Управљање отпадним јестивим уљем
Ризик: средњи

управљање
отпадним
јестивим
уљем

март

14.

ЈКП Топлана Књажевац
Котларница у ул. Милана Пунчића
делатност: снабдевање паром и
климатизација
Ризик:средњи

Локални
регистар
извора
загађења

април

15.

ЈКП Топлана Књажевац
Котларница у ул. Милана Пунчића
делатност: снабдевање паром и
климатизација
Ризик: средњи

Локални
регистар
извора
загађења

април

16.

Falc east doo Knjaževac, ул. Лоле Рибара
26
делатност: производња кожне обуће
Котларница на чврсто гориво
Ризик: средњи

Локални
регистар
извора
загађења

април

Здравствени центар Књажевац, ул. 4 јул
2 делатност: пружање здравствених
услуга
Котларница на течно гориво
Ризик:средњи

Локални
регистар
извора
загађења

април

Основна школа Младост и Завод за
васпитање у Књажевцу, у ул. Боре
Станковића бб
Котларница на течно гориво
Ризик:средњи

Локални
регистар
извора
загађења

април

19.

ТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД
Књажевац, ул. 22 децембар бр, 3
Делатност. Производња намештаја
Ризик: висок

Локални
регистар
извора
загађења

април

20.

СЦС ПЛУС ДОО Књажевац, Књаза
Милоша 9
делатност: производња опресака од
дрвета
Ризик: средњи

Локални
регистар
извора
загађења

Сировина ДОО Књажевац, ул.
Доситејева бб
делатност:неспецијализована трговина
на велико
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(дозвола)

17.

18.

21.

22.

ЗТР ЧЕЛИК КОМЕРЦ у Књажевцу, ул.
Карађорђева бб
делатност:третман и одлагање отпада
који није опасан
Ризик:висок

април

мај

неопасни
отпад
(дозвола)

мај

мај

23.

ДОО за производњу и услуге Шуком
Књажевац, ул 22 децембар
делатност: производња котлова
Ризик:средњи

неопасни
отпад
(потврда)

24.

Кидс беба ДОО Београд, РЈ Књажевац,
ул. Спасоје Милкића бб
делатност: производња остале одеће
Ризик: срењи

неопасни
отпад
(потврда)

мај

Кран инжињеринг ДОО Књажевац, ул.
Карађорђева бб
делатност: израда металних
конструкција
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

мај

неопасни

мај

25.

26.

ДЕСИНГ ДОО БЕОГРАД РЈ
КЊАЖЕВАЦ, ул. Бранка Динић 10

делатност:остала прерада и
конзервисање воћа и поврћа
Ризик: незнатан

отпад
(потврда)

27.

СЗР Металоградња, Трговиште 222/1
делатност: израда металних
конструкција
Ризик: висок

неопасни
отпад
(потврда)

мај

28.

Самостална аутомеханичарска радња
МИКИЦА, у Књажевцу, ул. Милуна
Минића 2
делатност: одржавање и поправка
моторних возила
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

мај

29.

СЗР ЖЕЉКО у Књажевцу, ул. Милуна
Минића 8
делатност: одржавање и поправка
моторних возила
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

Ауто центар ДАВИД у Књажевцу, у ул.
Књаза Милоша бб
делатност: одржавање и поправка
моторних возила
Ризик: висок

неопасни
отпад
(потврда).

мај
.

31.

ЈКП СТАНДАРД КЊАЖЕВАЦ, ул.9 те
бригаде
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(дозвола)

мај

32.

СЗР ИВОТЕРМ, Трговиште 116
делатност: производња котлова и
радијатора за централно грејање топлом
водом
Ризик: висок

неопасни
отпад
(потврда).

јун

33.

ДОО за производњу и услуге АЛФА
КЛИМА, у Књажевцу, ул. Спасоје
Милкића бб
делатност: производња расхладне и
вентилационе опреме
Ризик: низак

неопасни
отпад
(потврда)

јун

34.

ДОО ЕКО СТАР КЊАЂЕВАЦ,
неопасни
производни погон у Вини
отпад
делатност: производња котлова и
(потврда)
радијатора за централно грејање топлом
водом
Ризик: низак

јун

35.

Бензинска станица MOL SERBIA DOO,
Ђорђа Станојевића 14 11070 Нови
Београд , продајно место у Књажевцу,
ул. Књаза Милоша бб

Процена
утицаја на
животну
средину

јул

36.

ЗТР ЧЕЛИК КОМЕРЦ у Књажевцу, ул.

Процена

јул

30.

мај

Карађорђева бб
делатност:третман и одлагање отпада
који није опасан
Ризик: средњи

утицаја на
животну
средину

37.

Сировина ДОО Књажевац, ул.
Доситејева бб
делатност:неспецијализована трговина
на велико
Ризик: средњи

Процена
утицаја на
животну
средину

јул

38.

ДОО НЕШИЋ ПЛАСТ у Књажевцу, у ул.
4 септембар 128
делатност: израда делова обуће од
пластике
Ризик: средњи

Процена
утицаја на
животну
средину

јул

39.

ДЕСИНГ ДОО БЕОГРАД РЈ
КЊАЖЕВАЦ, ул. Бранка Динић 10
делатност:остала прерада и
конзервисање воћа и поврћа
Ризик: низак

Процена
утицаја на
животну
средину

јул

40.

КНЕЗ ПЕТРОЛ БЕНЗИНСКА
СТАНИЦА, у Књажевцу, у ул. 22.
децембар, делатност:
Трговина горивом за моторна возила
Ризик. средњи

Процена
утицаја на
животну
средину

август

41.

ДОО ЏЕРВИН КЊАЖЕВАЦ, ул.
Карађорђева 128
делатност: прерада воћа и поврћа
Ризик: висок

ваздух

август

42.

УР БАРАНДА ПЛУС у Књажевцу, у ул.
Цара Душана 50
делатност: делатности ресторана и
покретних угоститељских објеката
Ризик: средњи

бука

август

43.

UR RAKIA PUB, у Књажевцу, ул. Књаза
Милоша 5
делатност: услуге припремања и
послуживања пића
Ризик: средњи

бука

септембар

44.

УР ХУГОС, у у Књажевцу, ул. Књаза
Милоша 7/1
делатност: услуге припремања и
послуживања пића
Ризик: средњи

бука

септембар

45.

УР МАРТИНИ, у Књажевцу, у ул. Књаза
Милоша 8
делатност: услуге припремања и
послуживања пића

бука

септембар

Ризик: средњи
46.

СТУР ЕНИГМА у Књажевцу, у ул.
Књаза Милоша 6
делатност: услуге припремања и
послуживања пића
делатност: услуге припремања и
послуживања пића
Ризик: средњи

бука

септембар

47.

MEGLIO DOMANI DOO KNJAŽEVAC,
ул. Књаза Милоша 16
делатност: услуге припремања и
послуживања пића
Ризик: средњи

бука

септембар

48.

DOO VIP MOBILE BEOGRAD, РАДИО
БАЗНА СТАНИЦА у Књажевцу, у ул.
Ул. Добривоја Радосављевића 2
Ризик: висок

Нејонизујуће
зрачење

октобар

49.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РАДИОБАЗНА
СТАНИЦА РБС ЗА 03 КЊАЖЕВАЦ
Ризик: средњи

Нејонизујуће
зрачење

новембар

50.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА РАДИОБАЗНА
СТАНИЦА РБС КАЛНА ЗАМ 07
Књажевац
Ризик. средњи

Нејонизујуће
зрачење

новембар

51.

ДОО ПОДВИС ТЕРМ КЊАЖЕВАЦ, ул.
Добривоја радосављевића 146
Делатност. Производња котлова
Ризик. средњи

неопасни
отпад
(потврда)

новембар

52.

СЗ ВУЛКАНИЗЕРСКА РАДЊА
Књажевац, ул. Доситејева 6
Делатност. Вулканизирање
Ризик. средњи

неопасни
отпад
(документ о
кретњу)

новембар

53.

ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЋ ПР МАКИ И
МИКИ у Књажевцу, ул. 4 септембар 13
делатност: сакупљање неопасног отпада

неопасни
отпад
(дозвола)

новембар

54.

ММФ 019 КЊАЖЕВАЦ, ул. Душана
петровића шанета 2
Делатност. Производња машина за
пољопривреду и шумарство
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

новембар

55.

СУР ћевабџиница Барутана у Књажевцу,
неопасни
ул. Књаза Милоша 48/1
отпад
делатност: ресторани
(документ о
кретњу)

новембар

56.

SUR CASTELLO у књажевцу, ул. Трг
ослобођења 27
делатност: ресторани

новембар

неопасни
отпад
(документ о

Ризик: средњи

кретњу)

57.

Doo revita faktory Књажевац, ул. 9-те
бригаде 7
Делатност: производња рубља
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

новембар

58.

Привредно друштво за производњу и
трговину VIA VAI ДОО Књажевац, ул.
Спасоје Милкића бб
Делатност: производња остале одеће
Ризик: средњи

неопасни
отпад
(потврда)

новембар

59.

Кидс беба ДОО Београд, РЈ Књажевац,
ул. Спасоје Милкића бб
делатност: производња остале одеће

неопасни
отпад
(потврда)

60.

СЗР MAXX LINE у Књажевцу, ул. Лоле
Рибара 26
делатност: производња остале одеће
Ризик. средњи

неопасни
отпад
(потврда)

децембар

61.

СЗР МАКО-ТЕX Књажевац ул. 4
септембар 82 – производни погон у
Књажевцу, ул. Лоле Рибара 35
делатност: производња остале одеће

неопасни
отпад
(потврда)

децембар

62.

Предузеће за производњу, услуге и
промет ФКФ ДОО НИШ, ул.
Илинданска 59, РЈ у Књажевцу, ул. Лоле
рибара 35делатност: производња остале
одеће

неопасни
отпад
(потврда)

децембар

децембар

Душица Дукић инспектор за заштиту животне средине

