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Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

П Л А Н
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД СКЛОНИШТИМА, СРЕДСТВИМА ЗА ЛИЧНУ, УЗАЈАМНУ И КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ И ОБАВЕЗАМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, У 2019. ГОДИНИ
I Опште напомене
Планом инспекцијског надзора над склоништима, средствима за личну, узајамну и колективну заштиту, обавезама јединица локалне
самоуправе, привредних друштава и других правних лица по Закону о ванредним ситуацијама ( у даљем тексту план), Сектор за ванредне
ситуације, преко Управе за цивилну заштиту, Управе за управљање ризиком и подручних организационих јединица, спроводи послове
инспекцијског надзора у области цивилне заштите и управљања ризиком.
II Законски и други нормативни основ
План ће се реализовати, односно инспекцијски надзор ће се спроводити применом :
- Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15),
- Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 92/2011, 93/2012),
- Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/16),
- Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16, 98/2016-Одлука УС),
-Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Сл.
гласник РС“, бр. 3/2011 и 37/2015),
- Правилника о техничким нормативима за склоништа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/83 ) и Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте
(„Сл. војни лист СРЈ“, бр. 13/98 )
У поступку редовног инспекцијског надзора, зависно од врсте инспекцијског надзора, примењиваће се следеће контролне листе:
- Контролна листа за склоништа допунске заштите,
- Контролна листа за склоништа основне заштите,
- Контролне листе за средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа:
а) за објекте правних лица са мање од 20 запослених у којима је привремено смештено и/или борави већи број лица,
б) за објекте правних лица у којима ради мање од 20 запослених,
в) за објекте правних лица са више од 20 запослених и објекте са више од 20 запослених у којима је привремено смештено и/или борави већи
број лица,
- Контролна листа за надзор по Закону о ванредним ситуацијама за јединице локалне самуправе,
- Контролна листа за надзор по Закону о ванредним ситуацијама за привредна друштва и друга правна лица.
III Садржај Плана
Преглед надзираних субјеката по управним окрузима и јединицама локалне самоуправе које територијално припадају њима, делатност
надзираних субјеката, области инспекцијског надзора, врсте инспекцијског надзора, периоди у којима ће се вршити инспекцијски надзор и
процењени ризик за субјекте дати су у табеларним прегледима који су елементи Плана (у прилогу)

IV Мере и активности превентивног деловања

Инспекција ће у циљу остваривања јавности рада, по линијама рада Управе за цивилну заштиту и Управе за управљање ризиком,
примењивати мере и активности превентивног деловања, у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15).
V Поступак према нерегистрованим субјектима
Уколико се приликом вршења инспекцијског надзора утврди да је надзирани субјекат нерегистрован, спроводиће се поступак предвиђен чланом
33. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15).
VI Облици инспекцијског надзора
Инспекцијски надзор ће се спроводити као теренски и канцеларијски.
VII Ресурси за реализацију плана
Инспекцијски надзор, по плану, ће спроводити инспектори по линији рада цивилне заштите и управљања ризиком подручних организационих
јединица Сектора за ванредне ситуације, при чему ће користити постојећа материјална средства и за обављање теренског инспекцијског
надзора.
VIII Праћење реализације плана
Реализацију плана ће пратити Управа за цивилну заштиту и Управа за управљање ризиком, по својим линијама рада.
IX Усвајање Плана и примена
Овај план је усвојен по прибављеном позитивном мишљењу, на исти, Координационе комисије, коју је образовала Влада Републике Србије
(Одлука о давању позитивног мишљења на предлоге годишњих планова инспекцијског надзора за 2019.годину, бр.06-00-00355/6/2018-08 од
23.новембра 2018. годину.
.
План ће се примењивати од 01. јануара 2019.године.
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