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 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА  2018.ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

УВОД 

Документ садржи детаљан план инспекцијског надзора   инспектора  за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове у спровођењу поверених 
послова инспекцијског надзора  на подручју Града Пожаревца за 2018. годину.  

План је донет на основу члана 8. став 1.  и  члана 10. Закона о инспекцијском надзору (”Службени гласник РС” бр.36/15) и заснован је на законским и 
подзаконским актима из области заштите животне средине,у складу са надлежностима и овлашћењима инспектора. 

ОПИС – КОНТЕКСТ 

1) Правне норме и овлашћења 

Инспекција за заштиту животне средине ОПИС 

1. Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС и 14/16), 
 -Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09), 
-Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 , 88/10 и 14/16), 
 -Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10, 91/2010 - испр. и 14/2016), 
 -Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 10/13), 
 -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. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12  и 25/15), 

              2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 33/15); 
              3. Закон о општем управном поступку и „Службени гласник РС“, број 18/16).   

Надзор: Послове из надлежности инспекције за заштиту 
животне средине обавља један извршилац. 
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, подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка и привредног преступа . 

 

 

1. 



 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА И ЦИЉЕВА 

Послови  инспекцијског надзора у области заштите животне средине  су послови од општег интереса за Републику и имају за циљ високу заштиту животне 
средине , заштиту добара и здравља људи, биљног и животињског света. Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне 
средине и повећање поштовања еколошких стандарда. Општи циљ подразумева: 

• Обезбеђење једнаке превентивне заштите животне средине, под једнаким условима на целој територији Републике Србије;  

• Дефинисање прецизних  критеријума, у објектима под инспекцијксим надзором, као и њихову редовну контролу;  

• Превенцију настанка штетних последица по животну средину  поступањем инспектора на исти начин према свим надзираним субјектима, примењујући начело 
дефинисања ризика, јавности у раду и стварања партнерског односа са корисницима.   

У инспекцијском надзору  инспекције за заштиту животне средине  приоритетне су следеће области: управљање отпадом, заштита од буке у животној средини, 
заштита ваздуха, процена утицаја на животну средину, заштита од нејонизујућих зрачења и заштита природе. 
Општи циљ плана је да омогући усмеравање на оне активности / субјекте надзора који носе значајан ризик и где постоји значајан јавни интерес у области 
заштите животне средине. Такође, циљ плана је боље управљање ресурсима инспекција, боља интеграција послова у области инспекцијског надзора и 
координационих активности и омогућавње праћења активности инспекцијског надзора. Ови циљеви се остварују ефикасном организацијом и спровођењем 
инспекцијског надзора у области управљања отпадом, заштите од буке у животној средини, заштите ваздуха, заштите од нејонизујућих зрачења , процене утицаја 
на животну средину и заштите природе. Спровођењем инспекцијског надзора у области управљања отпадом, заштите од буке, заштите ваздуха, заштите од 
нејонизујућих зрачења , процене утицаја и заштите природе  смањиће се загађење животне средине отпадним и загађујућим материјама . 

Специфични циљ -законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених законом и другим прописима из области 
заштите животне средине. Специфични циљ ефикасног спровођења инспекцијског надзора ће се реализовати кроз континуирано праћење специјализованих база 
података и других извора информација, обуку инспектора, као и коришћење писаних процедура, упутстава , инструкција и упутства које су израдили надлежни 
органи. Специфични циљ ефикасне заштите животне средине, постиже се давањем приоритета превентивним мерама , саветодавним посетама , едукацијом 
надзираних субјеката .  

 

УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА 
РИЗИКА : 

 
 

1. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор и саветодавне посете, односно делатности 
или активности које ће се надзирати, територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; период у коме 
ће се вршити инспекцијски надзор;  

 
2. 



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 

2. ,,БАМБИ “АД 
Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

oтпад 
ваздух 
 

 Х 
Х 
Х 

        Х 
Х 
Х 

 6 

3. ЈКП“КОМУНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ“ПОЖАРЕВАЦ- рециклажни 
центар 
Југ Богданова 22, Пожаревац 

отпад-      хх      хх 4 

4. СТР,,Профил“ 
Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х 4 

5. ,,Потис“ АД 
Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х 4 

6. СТР,,Стиг промет“ 
Моравска бб, Пожаревац 

отпад   х   х   х   х 4 

7. Merkator-S d.o.o отпад     х        1 
8. СР,, Аутотехна“ 

Београдски пут бб, Пожаревац 
отпад хх            2 

9. ТЕМPO  
Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

отпад х            1 

 
 

Metro Cash & Carry d.o.o. отпад    х         1 

 JYSK d.o.o отпад    х         1 
10. СР,,Пит стоп““  

Дунавска бб, Пожаревац 
отпад хх            2 

11. DIS market  
Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 
 

отпад       х      1 

12. TPD NIKOLA DOO 
Dunavska 40, Požarevac 
 

отпад       х      1 

13. СЗР,,ВУЛКАН ПЛУС“ 
Б. Димитријевића бр. 42, Пожаревац 

отпад          х   1 

14. STYLINE DOO 
Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

отпад          х   1 

15. Lilić DOO  Šapine 
 

отпад          х   1 

16. Аtlantic Dva d.o.o 
Градиштански пут бб, Баре 
 

oтпад 
ваздух 

          Х 
Х 
 

 2 



17. Alu po Jankovi’ 
Rasadni;ka bb, Požarevac 
 

отпад           хх  2 

18. ПЗП,,Пожаревац“асфалтна база 
Братинац, Пожаревац 

ваздух     Х 
x 

     х  3 

19. Споменик природе-Пругово зашт.природе        x     1 
20. Споменик природе-храст граница-

Братинац 
зашт.природе        x     1 

21. Споменик природе-Камена ћуприја-
Драговац 

зашт.природе        x     1 

22. ,,ПРОЕЛ „АД 
Драже Марковића бб,  Пожаревац 

отпад 
ваздух 

  Х 
х 

         2 

23. ПД ,,ЛИОН“ 
Ђуре Ђаковића бб, Пожаревац 

отпад  
ваздух 

   Х 
х 

        2 

24. ,,УНИОН МЗ“ 
Кнез Милошев венац бр. , Пожаревац 
 

отпад      х       1 

25. PD,,SANDRA CORPICO“ 
Илије Гојковића бр.9, Пожаревац 

отпад      х       1 

26. PD Avala AD-hotel Dunav 
Lenjinova br.3, Požarevac 

oтпад-јест.уља-саветодавна       х      1 

27. ,,ЛУНА „ДОО 
Баје Секулића бб, Пожаревац 

отпад       х      1 

28. ,,ХРАСТОВАЧА „ДОО СЕМЕНАРСКИ 
ЦЕНТАР-Моравска бб, Пожаревац 

ваздух         х    1 

29. Inon-invest D.o.o 
Bože Dimitrijevića 166/b, Požarevac 

oтпад-јест.уља-саветодавна          х   1 

30. Mišić Srećko Doo 
Bosanska 6, Požarevac 
 

oтпад-јест.уља -саветодавна  Х           1 

31. ,,ПРИМ“ДОО- 
Карађорђева бб,Костолац 

отпад  Х           1 

32. ,,ГЕОРАД „ДОО-  
Цара Лазара бб, Дрмно 

отпад   х          1 

33.  
Нис петрол БС Пожаревац 1 
                      БС Пожаревац 2 
                      БС Пожаревац 3 

процена утицаја      
ХХ 
ХХ 
Х 

       5 

34.  
Restoran Izvor 

oтпад-јест.уља-саветодавна    х         1 

35. UR Kum, 
Градиштански пут бб,Пожаревац 

oтпад-јест.уља-саветодавна          х   1 

36. Силос за складиштење пшенице процена утицаја       х      1 



 

 
2. Процењени ризик за надзиране субјекте  
 
 

       Критичан ризик 

 
 

       Висок ризик 

 
 

       Средњи ризик 

 
 

       Низак ризик  

 
 

       Незнатан ризик 

1 2 3 4 5  
ЛЕГЕНДА:  

1 Заштита природе 
2 Нејонизујуће зрачење 
3 Процена утицаја на животну средину 
4 Заштита ваздуха 
5 Управљање неопасним и инертним отпадом,заштита од буке у животној 

средини 
5. 

Живица 
37.  UR Boem 

Miodraga Markovića 14, Пожаревац 
oтпад-јест.уља-саветодавна         x    1 

38. UR Elit 
Bratstva i jedinstva 18, Пожаревац 

oтпад-јест.уља-саветодавна         x    1 

39. UR Bucko-brza hrana 
Вука Караџића 12,  Пожаревац 

oтпад-јест.уља-саветодавна         x    1 

40. UR Вила Jелена 
 Моравска бб,  Пожаревац 

oтпад-јест.уља-саветодавна        х     1 

 
41. 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД  
 Базне станице за моб.тел. 
 

процена утицаја 
нејонизујуће зрачење 

           Х 
Х 
Х 
х 

4 

42. ТЕЛЕНОР ДОО 
Базне станице за моб.тел. 

процена утицаја 
нејонизујуће зрачење 

 Х 
Х 
х 

          3 

 УКУПНО  6 8 6 5 8 7 5 4 7 6 9 9 80 



3. Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити 

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 
инспекцијског надзора. 

15 

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 

  

 

ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА. 
 

1. Процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектор проведе ван редовног инспекцијског надзора 
субјеката (укључујући и ванредни инспекцијски надзор, састанке, боловање и друге разлоге одсуства, учешће у радним групама 
за израду прописа, итд.); 

 Укупно 
дана 

Укупан број дана у години 365 
Викенди 105 
Годишњи одмори  28 
Празници 12 
Укупан број радних дана  220 
Актвности праћења стања, процене ризика, планирања, 30 



усклађивања и координације 
Редовни и ванредни инспекцијски надзор и превентивно деловање 140 
 Од тога редовни  инспекцијски надзор 70 
Остале активности 50 

 

  
2. Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем нивоу за потребе инспекцијског надзора 

(број дана у години); 
 

Послови и активности Предвиђен утрошак 
времена (у данима)  

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И 
КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Праћење стања и процена ризика 17 

Израда плана инспекцијског надзора 4 

Усклађивање и координација инспекцијског надзора 9 

  Укупно I: 30 

II. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО 
ДЕЛОВАЊЕ 

Превентивно деловање инспекције 30 

Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких 
инспекцијских надзора 6 

Поступање по представкама физичких и правних лица 24 

Редовни инспекцијски надзор  70 

Ванредни инспекцијски надзор  10 

  Укупно II: 140 

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 

Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима - 
Припремање годишњих, кварталних и других извештаја  

15 

Сарадња са др. секторима и одељењима  4 



Сарадња са другим министарствима, МУП-ом, јавним тужилаштвом, 
др. органима и институцијама, удружењима и стручним телима  

4 

Казнени поступци 2 

Интерни састанци  10 

Стручно усавршавање 10 

Рад у радним групама за израду прописа 5 

 Укупно III: 50 

Укупно (I + II + III) 220 

Укупно радних дана по инспектору  220 

 
При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних инспекцијских контрола а на основу вишегодишњег рада 
инспектора,законских обавеза привредних субјеката, стања на терену по питању праћења квалитета животне средине као и 
пријава грађана у областима за које је инспекција задужена. Подаци из Контролних листа за инспекцијски надзор на којима би 
се заснивала процена ризика код надзираних субјеката,  нису могли бити коришћени  у изради овог Плана јер су неусклађени у 
делу бодовања за поверене послове инспекцијског надзора. 
 
 

 
                                                       Инспектор за заштиту животне средине 

__________________________________ 

                                              Оливера Најдановић, дипл.инж. 

 

 

 

 

 

8. 


