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ПРЕДМЕТ : План и програм рада службе за инспекцијске послове за 2018. годину 

Инспекција за заштиту животне средине  
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Адреса : Параћин,  ул.Томе Живановића бр.10 
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

План рада инспекције за заштиту животне средине у спровођењу поверених послова 

инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на подручју општине 

Параћин за 2018. годину донет је на основу чл.10.Закона о инспекцијском надзору 

/”Сл.гл.РС” бр.36/15/ 

 

 

ЦИЉЕВИ 

Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне 

средине и повећање поштовања еколошких стандарда. 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са високом 

стручном спремом. 

Приликом инспекцијског надзора, инспектори за заштиту животне средине дужни су 

придржавати се процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних инспекцијских 

контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са 

вишегодишњим планом инспекцијског надзора. 

 

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

Остварује се  јавношћу рада и то : 

Објављивањем прописа, 

Планова инспекцијског надзора и контролних листа, 

Обавештавањем јавности о променама прописа, 

Издавање аката о примени прописа, 



Службене саветодавне посете, 

 

 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора и др.активности усмерених ка 

подстицању и подржавању законитости, 

Информације о сазнањима инспекције о озбиљном ризику по живот, 

Инспекција о службеној саветодавној посети сачињава службену белешку и уносе 

битне чињенице и околности посете, 

Допис са препорукама има правну природу о примени аката о примени прописа, 

Ако је уочен пропуст, недостатак или неправилност такве природе да је неопходно да 

се, сагласно делокругу инспекције предузму хитне мере ради спречавања или 

отклањања непосредне опасности по живот, права и интересе ученика, запослених, 

несметан рад органа, безбедност, као и када се процени висок и  критичан ризик, 

инспекција покреће и води поступак ванредног инспекцијског надзора, са 

овлашћењима и дужностима у складу са законом, о чему без одлагања обавештава 

надзираног субјекта, 

Инспектор записником налаже одговарајуће  мере, решењем изриче одговарајуће 

превентивне мере ако је то потребно. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за 

које дозволу за изградњу издаје надлежни општински орган. 

2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања 

буке. 

3. Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја 

и налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину. 

4. Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта 

инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које издаје дозволу 

надлежни општински орган.  

5. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање, 

рециклажа) за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни 

општински орган. 

 6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и 

почетак рада издаје надлежни општински орган. 

7. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних 

добара на заштићеним подручјима који су општинским актом проглашени заштићеним 

подручјима. 

8. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине. 

9. Вођење управног и извршног поступка 

10. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског 

надзора у обасти заштите животне средине 

11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка 

12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

1. Закон о управљању отпадом 

2. Закон о заштити од буке 

3. Закон о заштити ваздуха 

4. Закон о општем управном поступку 

5. Закон о процени утицаја на животну средину 

6. Закон о заштити животне средине 

7. Закон о заштити природе 



8. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења 

9.  Закон о прекршајима  

10. Закон о хемикалијама 

11. Закон о инспекцијском надзору 

12. Закон о провредним друштвима  

13. Кривични закон  

14.  Одлука о проглашењу споменика природе “ВРЕЛО ГРЗЕ” на територији општине 

Параћин 

15. Oдлука о држању животиња 

16. Одлука  о накнади за унапређење животне средине 

 

 
 
 
 

Број редовних надзора : 

Број ванредних надзора: 

28 
34 

 

.   теренски надзор 

 .  канцеларијски надзор у службеним просторијама 

инспекције, увидом у акте, податке и документацију 

надзираних субјеката 

 

 

 
 

Р. 

Бр

. 

Објекат Делатност  Област Врсте надзора Месец 

Ваздух Бука Отпад Редовн  

и 

ванре

дни 

 

1. ОШ Поповац Основно 

образовање 

x   1 1 јануар 

 

 

2. ОШ Сикирица  Основно 

образовање 

x   1 1 јануар 

 

3. ОШ Дреновац Основно 

образовање 

x   1 1 фебруар 

 

4. ОШ Поточац Основно 

образовање 

x   1 1 фебруар 

 

5. ОШ Радоје 

Домановић 

Основно 

образовање  

x   1 1 март 

6. PANTA PROMET Управљање 

отпадом 

  x 1 2 март 

7. FEROPROMET Управљање 

отпадом 

  x 1 2 април 

8 МИЛИЋ МЕТАЛ Управљање 

отпадом 

  x 1 2 април 

9. ABB SISTEM Произ.пр.од 

пластике 

  x 1 1 мај 

10. МИЛЕНКОВИЋИ Трговина на 

мало 

  x 1 1 мај 

11. NEŠA-PN Техн.испитива

ње  

  x 1 1 мај 

12. NIPS Хладно 

обл.профила 

  x 1 1 јун 

13. УНИВЕРЗАЛ Управљање 

отпадом 

  x 1 2 јун 

14. УНИПРОМ Управљање   x 1 2 јун 



отпадом 

15. SCHOLZ Управљање 

отпадом 

  x 1 2 јул 

16. ДЕКИ Вулканизерска 

радња 

  x 1 1 јул 

17. КРЕДЕРЕ Вулканизерска 

радња 

  x 1 1 август 

18. SANČO Вулканизерска 

радња 

  x 1 1 август 

19. TELEKOM нејониз. 

зрачење 

   1  септемба

р  

20. TELENOR нејониз. 

зрачење 

   1  септемба

р 

21. VIP нејониз. 

зрачење 

   1  септемба

р  

22. OMV бензинска 

пумпа 

     1 октобар 

23. MIHAJLOVIĆ  

бензинска пумпа 

     1 октобар 

24. VUKAŠINOVIĆ 

бензинска пумпа 

     1 октобар 

25. GP-ZORAN-R 

бензинска пумпа 

     1 новембар 

26. DD VICTORY 

METAL 

Управљање 

отпадом 

  x 1 2 новембар 

27. TRGOMETAL-

JOVANOVIĆ 

Управљање 

отпадом 

  x 1 2 децембар 

28. EKO-SNZ-LJUTIĆ Управљање 

отпадом 

  x 1 2 децембар 

УКУПАН БРОЈ НАДЗОРА 28 34  

 

 

    ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

КРИТИЧАН РИЗИК  

Заштита животне средине у индустријским објектима 

 

 

ВИСОК РИЗИК  

Заштита од јонизујућег зрачења  

 

СРЕДЊИ РИЗИК 

Заштита од нејонизујућег зрачења  

 

 

 

НИЗАК РИЗИК 

Контрола управљања отпадом 

 

НЕЗНАТАН РИЗИК  

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену: 

 

1. Повећање броја инспектора од предвиђеног броја ради покривености територије 

општине Параћин и повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и због 

повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним субјектима 

и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору. 

2.  Потребно превозно средство.  

3. Потребна опрема за рад (мобилни телефон, фотоапарат, таблет са приступом 

интернету) 

4.  Увођење јединственог информационог система за инспекције 

  

 

 

 

 Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење 

рада инспектора: 

 

1. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом  

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). 

 

 
 

                                             ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Служба за инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2018.годину. 

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину ће се редовно ажурирати, 

анализирати и контролисати у складу са потребама. 

 

    Овај план је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима  из 

изворне надлежности инспекције за заштиту животне средине Општине Параћин дала 

позитивно мишљење дана ______ године. 

       Број:______________  

                                                                                               Председник комисије 

                                                                                              ____________________                                              

 
 

                                                                


