
1. 

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДЕЉЕЊА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

                                                                                                                                               Инспектор: Оливера Најдановић-начелник Одељења  

1.1.Инспекција за заштиту животне средине ОПИС 

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 33/15); 

2. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/2001 и „Службени 

гласник РС“, број 30/2010),  

3. Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04 и 36/09), 

 -Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09), 

 -Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09), 

 -Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10), 

 -Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10), 

 -Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09), 

 -Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10), 

 -Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09), 

- Закон о хемикалијама ( ,,Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 

25/2015). 

 

 

Надзор: Послове из надлежности инспекције за заштиту 

животне средине врши начелник Одељења . 

Начелник Одељења-Инспектор за заштиту животне средине је  

самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом 

и одлукама Града Пожаревца. Инспектор 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 отклањање 

неправилности и предузимање мера, издаје прекршајне налоге 

односно поднесе захтеве за покретање прекршајног поступка; 

Одговорно лице  Инспектор за заштиту животне средине  

ВРСТА НАДЗОРА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ВРШЕЊУ НАДЗОРА % 

Редован - планиран инспекцјски надзор  30 

Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања „хитних мера ради спречавања или 

отклањања  непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских 

позива и електронским путем 

20 

Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта 5 

Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су 

предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 

15 



инспекцијског надзора. 

Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама 10 

Превентиван инспекцијски надзор-пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права 

 

20 

Укупно 100 

  

 

 

2.1.Инспекцијски надзори по врсти и времену –изражено у процентима-инспекција за заштиту животне средине 

Врста/проценат I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 

( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09) 

5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 

-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 

и 88/10) 

40 30 40 20 20 40 20 20 30 30 30 50 

-Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 

88/10) 

5 5 10 10 10 10 50 5 10 5 10 5 

-Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09) 5 10 20 10 5 10 10 5 10 20 20 10 

-Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. 

гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10) 

20 25 15 10 10 20 5 10 20 10 25 20 

-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник 

РС“ , бр.36/09) 

15 15 5 20 15 10 5 30 10 15 5 5 

УКУПНО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

2. 

 



 

3. 

3.1. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ-  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

       Критичан ризик 

 

 

       Висок ризик 

 

 

       Средњи ризик 

 

 

       Низак ризик  

 

 

       Незнатан ризик 

1 2 3 4 5  

ЛЕГЕНДА:  

1 Заштита природе 

2 Стратешка процена утицаја на жс 

3 Процена утицаја на животну средину, нејонизујуће зрачење 

4 Управљање неопасним и инертним отпадом 

5 Заштита ваздуха ,заштита од буке у животној средини 

 

 

 

 

 



4. 

4.1.ПЛАН РЕДОВНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ 

Ред. 

бр. 

 

 

Назив постројења 

 

Област надзора 

месец  

 

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

1. ,,АУТОТРАНСПОРТ“ДОО 

Костолац 

отпад х          х   

2. ,,БАМБИ “АД 

Ћуре Ћаковића бб, Пожаревац 

oтпад 

ваздух 

процена утицаја  

 Х 

Х 

х 

        Х 

Х 

х 

  

3. ЈКП“КОМУНАЛНЕ 

СЛУЖБЕ“ПОЖАРЕВАЦ 

Југ Богданова 22, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х  

4. СТР,,Профил“ 

Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х  

5. ,,Потис“ АД 

Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х  

6. СТР,,Стиг промет“ 

Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х  

7. ВР,,Стиг услуге“ 

Николе Граонића 14, Костолац 

отпад     х         

8. СР,, Аутотехна“ 

Београдски пут бб, Пожаревац 

отпад х             

9. СЗР,,Панорама“ 

27.април бр.91, Пожаревац 

отпад х             

10. СР,,Пит стоп““  

Дунавска бб, Пожаревац 

отпад х             

11. СР,,Кобра“ 

Воје Дулића бр.25, Пожаревац 

отпад х             

12. СЗР,,Универзал“, 

Пионирски трг бр.7, Пожаревац 

отпад х             

13. СЗР,,ВУЛКАН ПЛУС“ 

Б. Димитријевића бр. 42, Пожаревац 

отпад          х    

14. ЗР,,ГУМИКРАТЕР ПЛУС“ 

П.П.одред 227, Пожаревац 

отпад          х    

15. ВР,,Драшко Радојковић“ отпад          х    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Партизанска 70, Пожаревац 

16. ,,АУТОЦЕНТАР ОГЊАНОВИЋ“ДОО 

Костолац, Карађорђева бб 

отпад          х    

17. BAMBI SUCCESS”ДОО-Паскалин 

Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

ваздух   х        х   

18. ПЗП,,Пожаревац“асфалтна база 

Братинац, Пожаревац 

ваздух    х       х   

19. Споменик природе-Пругово зашт.природе      х        

20. Споменик природе-храст граница-

Братинац 

зашт.природе      х        

21. Споменик природе-Камена ћуприја-

Драговац 

зашт.природе      х        



  

6. 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

 

Назив постројења 

 

 

област надзора 

месец  

 

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

22. ,,ПРОЕЛ „АД 

Драже Марковића бб,  Пожаревац 

отпад 

ваздух 

  Х 

х 

          

23. ПД ,,ЛИОН“ 

Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

отпад  

ваздух 

   Х 

х 

         

24. ,,УНИОН МЗ“ 

Кнез Милошев венац бр. , Пожаревац 

 

отпад      х        

25. PD,,SANDRA CORPICO“ 

Илије Гојковића бр.9, Пожаревац 

отпад      х        

26. СЗСР,,ИВЕР“,Симе Симића 20,Пожаревац ваздух       х       

27. ,,ЛУНА „ДОО 

Баје Секулића бб, Пожаревац 

отпад       х       

28. ,,ХРАСТОВАЧА „ДОО СЕМЕНАРСКИ 

ЦЕНТАР-Моравска бб, Пожаревац 

ваздух         х     

29. ,,АРИВА ЛИТАС „ДОО –ВЕОЛИА  

Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

процена утицаја          х    

30. ЗР,,ТРИО ПРОФИ“-Ћириковац отпад  Х         х   

31. ,,ПРИМ“ДОО- 

Карађорђева бб,Костолац 

отпад  Х            

32. ,,ГЕОРАД „ДОО-  

Цара Лазара бб, Дрмно 

отпад   х           

33. ,,ЛУКОИЛ –БЕОПЕТРОЛ“ А.Д. 

Боже Димитријевића 44, Пожаревац 

процена утицаја     Х         

34. ОМВ ПОЖАРЕВАЦ 

Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

процена утицаја     х         

35. Силос за складиштење пшенице 

Живица 

процена утицаја       х       



 

 

7. 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

 

Назив постројења 

 

 

област надзора 

месец  

 

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

36. ,,VIP MOBILE“ 

-БА 1183_01 ПО Костолац 

-БА 1084_02 ПО Чачалица 

-БА 1068_03 ПО Пожаревац 

-БА 1024_02  ПО Пожаревац 

југоисток 

-БА 1191- Пожаревац Хотел Дунав 

процена утицаја 

нејонизујуће зрачење 

   

Х 

Х 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

          

37. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД  

-ПО30 Дубравица Пожаревац 

-ПОУ42-Трг Радомира Вујовића 

УМТС 

-ПО55, ПОУ55-Београдски пут              

( ТВ Дуга) Пожаревац 

 

-ПО17, ПОХ17, ПОУ17, ПО17Ц142 -

ПО ЦЕНТАР 

процена утицаја 

нејонизујуће зрачење 

      

 

 Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

     

38. ТЕЛЕНОР ДОО 

-РБСМТ ,,Дубравица“ 

-РБСМТ ,,Брежане“ 

 

процена утицаја 

нејонизујуће зрачење 

          

Х 

Х 

 

   



 

5.1 РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 

5.1.1.Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017. години. 

Табела 1. 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 

2016. години 

Укупан број дана у години  365 

Викенди  105 

Годишњи одмори  20-30 

Празници  10 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  220-230 

Инспекцијских надзора / службених контрола  100 

Едукација  5 

Састанци  30 

 

5.1.2.Број Расподела расположивих дана 

Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и 

службених контрола 

1 Начелник -Инспектор за заштиту животне средине 60% 98 

 

6.1. Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле 

Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора/службене контроле су резултат  искуства, процене и дугогодишњег рада 

инспектора на терену. 

8. 

 



7.1. Непланиране активности у раду инспектора за заштиту животне средине; 

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 инспектора за 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, путем, запримљене електронске поште, телефонским пријавама као и 

непосредним запажањем инспектора на терену. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу 

града Пожаревца и: 

1 .непосредну примену закона и других прописа , 

2. спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену, 

3. праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији Града Пожаревца, 

4. превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине  као једно од средстава остварења циља 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  коришћење контролних листа. 

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 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 2017. години а који су везани за 

Програмске активности Одељења за инспекцијске послове , одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 

9. 


