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Плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне срединe за 2021. годину 
 
 
 

План рада инспектора за заштиту животне средине општине Прибој за 2021. годину донет је 
на основу одредаба члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ број 36/2015, 
44/2018- др.закон и 95/2018) и других општих и посебних закона из области заштите животне 
средине. 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи прикааз задатака и послова у 
2021.години , као табеларни приказ привредних субјеката који су предмет инспекцијског 
надзора ради праћења стања животне средине на подручју општине Прибој. 
Општи циљ овог плана је превентивно деловање и примена закона и других прописа ради 
спречавања загађивања животне средине.Приликом израде овог плана инспектор је користио 
искуство из досадашњег рада и претходних инспекцијских контрола. 
Посебан циљ спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне средине 
оствариће се континуираним праћењем базе података , присуство едукацијама ,коришћењем 
водича и упутстава које доноси Министаарство заштите животне средине. 
Сврха доношења плана је:непосредна примена закона и других прописа ;праћење стања и 
предлагање мера за за унапређење животне средине. 
Послове надзора из  надлежности  инспекције за заштиту животне средине обавља један 
инспектор.Овлашћења и дужности инспектора у вршењу инспекцијског надзора произилазе из 
Закона о инспекцијском надзору као и других општих и посебних закона. 
Инспектор за заштиту животне средине обавља и послове Руководиоца инспекције Одељења 
за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске 
управе Прибој. 
 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора у 2020. години 
 
Укупан број дана у години 365 
Викенди 102 
Годишњи одмор 30 
Празници 8 
Укупно радних дана 224 
Инспекцијски надзор 135 
Едукација 25 
Семинари 15 
 
Ванредни инспекцијски надзор врши се по захтеву надзираног субјекта, по поднеску грађана, 
писаним или телефонским путем. Ванредни инспекцијски надзор обухвата око 40% од 
редовног инспекцијског надзора на основу досадашњег искуства инспектора. 
 



Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине 
1.Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,број 135/2004,36/2009,36/2009-
др.закон,43/2011-одлука УС и 14/2016,76/2018,95/2018-др.закон,), 
2.Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гласник 
РС“број 135/2004 и 25/2015) 
3.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009). 
4.Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/2009 и 10/2013). 
5.Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“,бр.36/2009 и 88/2010). 
6.Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“,бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-
др.закон). 
7.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС“,бр.36/2009) 
8.Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС“,бр.36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 и 25/2015) 
9.Закон заштити природе („Сл.гласник РС“,бр.36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) 
10.Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018) 
11.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 ) 
12.Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“,бр.65/2013 ,13/2016 и 98/2016- Одлука УС) 
1.Одлука о одређивању локације за одлагање кабастог и грађевинског отпада  („Службени лист 
општине Прибој“број 4/2010) 
2.Одлука о мерама за заштиту од буке  („Службени лист општине прибој број 2/2005 ). 
 
 
 



 
Табела 6. Попис објеката  који су предмет инспекцијског надзора 

Назив постројења 
Инсталације 

Врста 
активности 

Област 
надзора 

Месец 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Полиестер група доо   
Прибој 
Ул.Прибојске Чете 44 

Производња 
цеви, плоча, 
листова и 
профила од 
пластике 

Управљање 
отпадом ,заш
тита ваздуха 
од 
загађења ,ЛР
ИЗ 
мере   
заштите 
животне 
средине 
предвиђене 
студијом 

x x x  x     x  x 

2.Полиестер 
компоненте дооПрибој 
ул.Прибојске Чете 44 

Производња 
цеви,плоча 
листова и 
профила од 
пластике 

Управљање 
отпадом ,заш
тита ваздуха 
од загађења 
ЛРИЗ 

 x x       x x  

3.Општа болница 
Прибој ул.Прибојске 
Чете бб 

Котларница 
кухиња 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима ,зашт
ита ваздуха 
од 
загађења ,ЛР
ИЗ 

x  x       x   

4.Полиестер  цеви доо 
Прибој ул.Четврте 
Санџачке бб 

Производња 
цеви ,плоча ,
листова и 

Управљање 
отпадом,заш
тита ваздуха 

 x x x       x  



профила од 
пластике 

од 
загађења ,ЛР
ИЗ 

5.АПУР“Кико 
пром“ул.четврте 
Санџачке бб 

Складиште
ње и 
третман 
неопасног 
отпада,ЛРИ
З 
производња 
пелета 

Управљање 
отпадом,ЛР
ИЗ,студија 

 x x       x   

6.Аутосервис Митана 
ул. Велимира 
Бандовића бб 

Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

   x         

7.Производно прометно 
предузеће ОД Којами 
ул.четврте Санџачке 
156 Прибој 

Производња 
каросерија 
за моторна 
возила 
приколице и 
полуприкол
ице 

Управљање 
отпадом 

    x        

8. Flex academy doo 
Рача, Прибој 

Производња 
челичних 
цеви,шупљи
х профила и 
фитинга 

Мере 
заштите 
животне 
средине 

    x        

9.ЈП ”Топлана”ул.Лимс
ка бр.29 Прибој котларница Заштита 

ваздуха 
          x  

10.СУТР“Крчма 
Јованова 
корита“Радничка бб 

Услуге 
припремања 
и 

Заштита од 
буке 

    x        



Прибој послуживањ
а пића 

11.Завичајни музеј 
Прибој ул.12.Јануара  
23-25 

котларница Заштита 
ваздуха 

          x  

12.СУР“Златибор“ ул.П
ролетерска 4 Прибој ресторани 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

     x       

13.Кафе бар Венера 
ул.12.Јануара 15 Прибој 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

   x         

 Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

    x        

 Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

     x       

 Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

    x        

16.Угоститељска радња 
Прибој ,ул. Лимска бб 

Делатност 
ресторана и 
покретних 
угоститељск
их објеката 

Заштита од 
буке и 
управљање 
отпадом 

 x         x  



17.Угоститељска радња 
Бонито QUEEN ул.Вука 
Караџића 44 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

x            

18.Фап Лим доо Прибој 
ул Вељка Влаховића 16 хотели 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

     x       

19.СУР“Муња“ Лимска 
бб Прибој 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

    x        

 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

 

   x         

21.СУР“Стрит“ Немањ
ина бб 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

    x        

22.СУР“Кворум“ ул.Не
мањина бб Прибој 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

     x       

23СУР“Елемент“ул.Не
мањина 

Услуге 
припремања 
и 

Заштита од 
буке 

    x        



послуживањ
а пића 

24.СЗТУР“Гранд“Моше 
Пијаде 4 редторани Заштита од 

буке 
       x     

25.Угоститељска расња 
Костић Душко 
Прибој,ул.Немањина 70 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

 x         x  

26.Угоститељко 
занарско трговинска 
радња Централ 
ул.Немањина 49 Прибој 

Делатност 
ресторана и 
покретних 
угоститељск
их објеката 

Заштита од 
буке 

   x         

 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

  x         x 

28.СУР“Таволино“Нема
њина 

Делатност 
ресторана  

    x        

29Фап стан доо 
Прибој.ул.Лимска 29 

Дистрибуциј
а топлоте и 
одржавање 
стамбених 
зграда 

Заштита 
ваздуха 

          x  

 
Радња за 
кетеринг и 
услуге 

Заштита од 
буке 

   x         

31.СТУР“Мерак“Нема
њина 63 ресторани 

Заштита од 
буке и 
управљање 

x       x    x 



отпадним 
јестивим 
уљима 

32.СЗР“Марић и 
кћи“Прибој 
ул.29.Октобра 52 

Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

       x     

33.СЗР“Мицко“ул.29.О
ктобра бб Прибој 

Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

      x      

34.Аутоцентар 
Тришовић 
Прибој ,ул.29.Октобра 
14 

Одржавање 
и оправка 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

          x  

35.СЗУТР Вулканизер 
Папић Прибој 
ул.29.Октобра 45 

Одржавање 
и оправка 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

     x       

36.Кафе М Прибој 
ул.Немањина 64 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

 x           

37.Аутосервис Заковић 
Прибој ул.Радомана 
Пајевића 51 

Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

     x       

38.Компа-текст 
ул.29.Октобра бб 
Јармовац 

Производња 
радне одеће 

Управљање 
отпадом 

    x        

39.СУЗР“Техноимпорт“ Општи Управљање x           x 



Прибој ул.29.Октобра 
бб 

машински 
радови 

отпадом 

40.СЗР“Бетон 
комерц“Потпећ ,Прибој 

Производња 
производа 
од бетона за 
грађевинске 
сврхе 

Заштита 
ваздуха од 
загађења 

 x        x   

 
Остали 
машински 
радови 

Управљање 
отпадом 

  x        x  

42.СУР“Дабар“Прибојс
ка Бања 

Хотели и 
сличан 
смештај 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

x            

43.СУР“Гурман“Вука 
Караѕића 1 Прибој ресторани 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

 x           

44.СУР“Грил 
палма“Трг Фапа бб 
Прибој 

ресторани Заштита од 
буке 

x            

45.СУР“Грил  
палма“ Вука Караџића 
1 Прибој 

кетеринг 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

 x          x 

 

Услуге 
припремања 
и 
послуживањ
а пића 

Заштита од 
буке 

    x        

47.О.Ш.“Никола 
Тесла“ Прибојска Бања Котларница Заштита 

ваздуха 
          x  



 29.Октобра 71 Производња 
радне одеће  

   x         

49.Дивац пласт 
Јармовац , Прибој 

Завршни 
радови у 
грађевинарс
тву 

 

x           x 

50.Ауто превоз 
Јањушевић Прибој 

Копнени и 
друмски 
превоз 
путника 

Управљање 
отпадом 

    x        

51.СЗР“Брајо 2“ Потпећ 
Резање и 
обрада 
дрвета 

Управљање 
отпадом 

     x       

52.СЗТУР“Анто“Потпе
ћ 

Оправка и 
одржавање 
моторних 
возила 

Управљање 
отпадом 

    x        

53.Биомлек доо 
Саставци,Прибој 

Прерада 
млека и 
производња 
сирева 

ЛРИЗ,управ
љање 
отпадом 

   x      x   

  Управљање 
отпадом 

    x      x  

55Дечији вртић 
„Невен“Прибој  

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима 

  x      x    

 Производња 
столарије 

Бука и 
заштита 
ваздуха од 
загађења 

   x         

57.Рефиса балкан доо Израда Минимални x          x  



Рача , прибој делова од 
полиестера 
за аутобусе 

услови 
заштите 
животне 
средине 

58.СЗР“Мишко“ Јармов
ац 

Оправка и 
одржавање 
мотоних 
возила 

 

     x       

59.Телеком Базне 
станице  

  џ          

60.Теленор Базне 
станице  

            

61.ВИП Базне 
станице  

            

62.ЈКП“Услуга“прибој 
Саве Ковачевича 135 

  
  x         x 

63.МП“Комерц“Прибој 
,Радничка бб 

Производња 
пелета 

Заштита 
ваздуха 

            

  Заштита од 
буке 

            

65.Прерада меса  
Јоксимовић ,Прибојска 
Бања 

 

Минимални 
услови 
заштите 
животне 
средине 

            

Укупно 
            

 
 
 



 
 Списак   објеката  који су предмет инспекцијског надзора 

Назив постројења Врста 
активности 

Област надзора Месец ∑ 
I II II

I 
I
V V V

I 
VI
I 

VI
II IX X X

I 
X 
II 

1.Полиестер група доо Прибој 
Ул.Прибојске Чете 44 

Производња цеви, 
плоча ,листова и 
профила од 
пластике 
(средњи ризик) 

Управљање отпадом 
,заштита ваздуха од 
загађења ,ЛРИЗ 
мере   заштите 
животне средине 
предвиђене 
студијом 

x  x  x     x  x 

5 

2.Полиестер компоненте доо 
Прибој ул.Прибојске Чете 44 

Производња цеви 
,плоча листова и 
профила од 
пластике 
(средњи ризик) 

Управљање  
отпадом ,заштита 
ваздуха од загађења 
ЛРИЗ 

 x x       x x  

4 

3.Општа болница Прибој 
ул.Прибојске Чете бб 

Котларница 
кухиња 
(средњи ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима ,заштита 
ваздуха од загађења 
,ЛРИЗ 

x  x       x  x 

4 

4.Полиестер  цеви доо Прибој 
ул.Четврте Санџачке бб 

Производња цеви 
,плоча ,листова и 
профила од 
пластике 
(средњи ризик) 

Управљање 
отпадом,заштита 
ваздуха од загађења 
,ЛРИЗ,мере 
предвиђене 
студијом 

x x  x  x     x  

5 

5.АПУР“Кико 
пром“ул.Четврте Санџачке бб 

Складиштење и 
третман неопасног 
отпада,ЛРИЗ, 
производња пелета 
(средњи ризик) 

Управљање отпадом 
мере из студије о 
процени утицаја  

  x  x   x   x  

4 

6.Аутосервис Митана ул. 
Велимира Бандовића бб 

Оправка и 
одржавање 
моторних возила 
(низак ризик) 
 

Управљање отпадом x            

1 

7.Производно прометно 
предузеће ОД Којами 
ул.Четврте Санџачке 156 
Прибој 

Производња 
каросерија за 
моторна возила 
приколице и 
полуприколице 
(низак ризик) 

Управљање отпадом      x       

1 



8Flex Academy doo Рача 
Прибој 

Производња 
челичних цеви , 
шупљих профила и 
фитинга 
(средњи ризик) 

Мере заштите 
животне средине   x      x    

2 

9.ЈП“Топлана“ 
Прибој.ул.Лимска 29 

Дистрибуција 
топлоте и 
одржавање 
стамбених зграда 
(низак ризик) 

Заштита ваздуха од 
загађења и ЛРИЗ x          x  

2 

10.Woody World doo Прибој, 
Рача 

 Производња 
остале грађевинске 
столарије и 
елемената од 
дрвета 
котларница 
(средњи ризик) 

Мере заштите 
животне средине     x      x   

2 

11.СУР“Златибор“ 
ул.Пролетерска 4 Прибој 

Ресторани 
(низак ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

  x          
1 

12.Кафе бар Венера 
ул.12.Јануара 15 Прибој 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(Низак ризик) 

Заштита од буке    x         
1 

13.Fluid technology sistems 
Прибојске Чете број 2 ,Прибој Склапање делова 

за моторна возила 
(средњи  ризик) 
 

 Мере и услови 
заштите животне 
средине предвиђене 
решењем приликом 
обављања 
делатности 

 x     x      

2 

14.Угоститељска радња 
Прибој ,ул. Лимска бб 

Делатност 
ресторана и 
покретних 
угоститељских 
објеката 
(средњи ризик) 

Заштита од буке и 
управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

x     x  x     

3 

15.Угоститељска радња Звезда 
принт ул.Вука Караџића 44 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(низак ризик) 

Заштита од буке   x          
1 

16.Фап Лим доо Прибој ул 
Вељка Влаховића 16 Хотели 

(низак ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

   x         
1 



17.АДД Дрвопромет доо 
Прибој ,Зеленац  

Резање и обрада 
дрвета 
(средњи ризик) 

Мере и услови 
заштите животне 
средине 

     x     x  

2 

18.СТУР“Јела“ Немањина бб 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(низак ризик) 

Заштита од буке        x     
1 

19..СУР“Кворум“ 
ул.Немањина бб Прибој 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(низак ризик) 

Заштита од буке    x         
1 

20.СУР“Елемент“ул.Немањина 
40Прибој 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(низак ризик) 

Заштита од буке     x        
1 

21.СЗТУР“Гранд“Моше 
Пијаде 4 

Ресторани 
(низак ризик) 

Заштита од буке и 
управљање 
отпадним уљима 

   x         
1 

22.Угоститељска радња 
Костић Душко 
Прибој,ул.Немањина 70 

Услуге 
припремања и 
послуживања пића 
(низак ризик) 

Заштита од буке     x       x 
2 

23.СУР“Таволино“Немањина 
69 Прибој 

Делатност 
ресторана 
(низак ризик) 

Отпадна уља       x      
1 

24.Голден доор д.о.о. Прибој 

Производња остале 
грађевинске 
столарије и 
елемената од дрвета 
(средњи ризик) 

Мере заштите 
животне средине 
(из студије) 

  x     x   x  
3 

25.Месара  Јоксимовић 
,Прибојска Бања 
 

Прерада меса 
(низак ризик) 

Мере  заштите 
животне средине     x     x   

2 

26.СТУР“Мерак“Немањина 63 
Прибој 

Ресторани 
(средњи ризик) 

Заштита од буке и 
управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

x      x      
2 

27.СЗР“Мицко“ул.29.Октобра 
бб Прибој 

Оправка и 
одржавање 
моторних возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом    x         
1 



28.Аутоцентар Тришовић 
Прибој ,ул.29.Октобра 14 

Одржавање и 
оправка моторних 
возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом     x        
1 

28.СЗУТР Вулканизер Папић 
Прибој ул.29.Октобра 45 

Одржавање и 
оправка моторних 
возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом x            
1 

30.Woody World doo Прибој, 
Рача 

Производња остале 
грађевинске 
столарије и 
елемената од дрвета 
(средњи ризик) 

Мере заштите 
животне средине  x      x    x 

3 

31.Аутосервис Заковић Прибој 
ул.Радомана Пајевића 51 

Оправка и 
одржавање моторних 
возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом        x     
1 

32.Компа-текст ул.29.Октобра 
бб Јармовац 

Производња радне 
одеће 
(низак) 

Управљање отпадом     x        
1 

33.СУЗР“Техноимпорт“Прибој 
ул.29.Октобра бб 

Општи машински 
радови 
(низак ризик) 

Управљање отпадом  x          x 
2 

34.СЗР“Бетон комерц“Потпећ 
,Прибој 

Производња 
производа од бетона 
за грађевинске сврхе 
(средњи ризик) 

Заштита ваздуха од 
загађења 
Мере заштите 
животне средине 

     x     x  
2 

35.СУР“Дабар“Прибојска 
Бања 

Хотели и сличан 
смештај 
(низак ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

         x   
1 

36.СУР“Гурман“Вука 
Караџића 1 Прибој 

Ресторани 
(низак ризик) 

Управљање отпадним 
јестивим уљима и 
заштита од буке 

       x     
1 

37.IONNI PLASTICS 
TECHNOLOGU doo Прибој, 
улица Прибојске чете бб 

 Складиштење и 
третман неопасног 
отпада  
(средњи ризик) 

Управљање отпадом 
и заштита ваздуха  x  x   x      

3 

38.СУР“Грил  палма“ Вука 
Караџића 1 Прибој 

Кетеринг 
(низак ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

        x    
1 

39.AДВЕРТОУТ БЕОГРАД 
огранак ПРИБОЈ, Рача 

  Производња 
осталих производа 
од гуме 
(низак ризик) 

Мере заштите 
животне средине      x      x 

2 



40.О.Ш.“Никола Тесла“ 
Прибојска Бања 

Котларница 
(низак ризик) 

Заштита ваздуха од 
загађења и ЛРИЗ   x        x  2 

41.ИММОЛД доо Прибој ,Рача 
 Машинска обрада 
метала 
(средњи ризик) 

Мере заштите 
животне средине    x  x       

2 

42..Дивац пласт  
Јармовац , Прибој 

Завршни радови у 
грађевинарству 
(низак ризик) 

Управљање отпадом       x      
1 

43..Ауто превоз Јањушевић 
Прибој 

Копнени и друмски 
превоз путника 
(низак ризик) 

Управљање отпадом        x     
1 

44.СЗР“Брајо 2“ Потпећ 
Резање и обрада 
дрвета 
(низак ризик) 

Управљање отпадом      x       
1 

45..СЗТУР“Анто“Потпећ , 
Прибој 

Оправка и 
одржавање моторних 
возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом  x     x      
2 

46.Биомлек доо Прибој, 
Саставци 

Прерада млека и 
производња сирева 
(низак ризик) 

ЛРИЗ,управљање 
отпадом   x       x   

2 

47 СЗР“Мега-коп“Прибојска 
Бања 

Производња 
бетонских цеви и 
блокова 
(низак ризик) 

Мере заштите 
животне средине     x      x  

2 

48.Дечији вртић 
„Невен“Прибој, Пионирска 2 

Кухиња 
(низак ризик) 

Управљање 
отпадним јестивим 
уљима 

        x    
1 

49.Рефиса балкан доо Рача , 
Прибој 

Израда делова од 
полиестера за 
аутобусе 
(средњи ризик) 

Мере  заштите 
животне средине x      x    x  

3 

50.СЗР“Мишко“ Јармовац 
Оправка и 
одржавање мотоних 
возила 
(низак ризик) 

Управљање отпадом      x       
1 

51.Телеком Базне станице 
(низак ризик) 

Заштита од 
нејонизујзћег зрачења       x     x 2 

52.Теленор 
Базне станице 
(низак ризик) 
 

Заштита од 
нејонизујућег зрачења        x  x   

2 

53.ВИП Базне станице 
(низак ризик) 

Заштита од 
нејонизујућег зрачења       x      1 

Укупно  9 7 10 9 8 9 9 9 3 8 10 7 98 
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