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  ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА  2022.ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 

 

1) 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 2022. годину.  

План је донет на основу члана 8. став 1.  и  члана 10. Закона о инспекцијском надзору (”Службени 

гласник РС” бр.36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018)  и заснован је на законским и подзаконским 

актима из области заштите животне средине, у складу са надлежностима и овлашћењима 

инспектора. 

Инспекција, зависно од организационог положаја у систему органа државне управе, припрема, 

односно утврђује предлог плана инспекцијског надзора у вези са којим прибавља мишљење 

надлежних органа државне управе, односно органа државне управе са чијим делокругом су 

повезана питања из плана инспекцијског надзора, и мишљење, односно смернице и упутства 

Координационе комисије. Инспекција јединице локалне самоуправе доставља предлог годишњег 

плана,  републичкој инспекцији.  Сагласно члану 51. став 2. Закона о државној управи, органи 

државне управе задржавају одговорност за извршавање поверених послова и након њиховог 

поверавања. Чланом 12.став 11. Закона о инспекцисјком надзору је прописано да координацију 

послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених ЈЛС врши 

републичка инспекција, применом одредби члана 47. Закона о државној управи. На основу 

наведеног, републичка инспекција сходно врши послове и задатке Координационе комисије; 

 По прибављеном мишљењу, односно смерницама и упутствима , годишњи план инспекцијског 

надзора се усваја. 

Инспекција објављује план инспекцијског надзора на својој интернет страници. 
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2) НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСУПАЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Инспектор за заштиту животне средине поступа по овлашћењима прописаним следећим посебним 

законима: 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. 

закон), 

 2.Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) , 

3.Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. 

закон),  

4.Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 

95/2018 - др. закон и 71/2021),  

5.Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закон) , 

6.Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) , 

7.Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) ,  

8.Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", 

бр. 135/2004 и 25/2015), 

Као и на основу следећих  општих закона: 

1. Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018)  

2. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 

тумачење).  

3. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) 

4. Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 

3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 и "Сл.гласник РС", 

бр. 101/2005 - др. закон) 

5. Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 

121/2012, 104/2013 и 108/2014). 

Инспектор за заштиту животне средине је  самосталан у раду у границама овлашћења утврђених 

законом. 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 . 

3) ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА И ЦИЉЕВА  

Послови  инспекцијског надзора у области заштите животне средине  су послови од општег 

интереса  и имају за циљ високу заштиту животне средине , заштиту добара и здравља људи, 

биљног и животињског света. 

У инспекцијском надзору  инспекције за заштиту животне средине на територији Града 

Пожаревца приоритетне су следеће области: управљање отпадом,  заштита ваздуха, процена 

утицаја на животну средину, заштита од нејонизујућих зрачења  и заштита од буке у животној 

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

повећање поштовања еколошких стандарда, кроз ефикасније остваривање планираних мера и 

активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за спречавање 

обављања делатности (активности) нерегистрованих субјеката на територији Града Пожаревца . 

Општи циљ подразумева: 

• Обезбеђење једнаке превентивне заштите животне средине, под једнаким условима на целој 

територији Града Пожаревца;  

• Дефинисање прецизних  критеријума, у објектима под инспекцијским 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.   

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 омогућавање праћења активности 

инспекцијског надзора. Ови циљеви се остварују ефикасном организацијом и спровођењем 

инспекцијског надзора у области управљања отпадом, , заштите ваздуха, заштите од нејонизујућих 

зрачења , процене утицаја на животну средину и заштите од буке у животној средини. 

Спровођењем инспекцијског надзора у овим областима смањиће се загађење животне средине 

отпадним и загађујућим материјама . 

Специфични циљ  подразумева законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у 

области примене прописа утврђених законом и другим прописима из области заштите животне 

средине. Специфични циљ ефикасне заштите животне средине, постиже се давањем приоритета 

превентивним мерама, надзирањем и контролом њиховог спровођења у сврху потпуног 

елиминисања штетних утицаја или свођењем истих на најмању могућу меру,  саветодавним 

посетама, едукацијом надзираних субјеката. 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. 

4) УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО 

ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА РИЗИКА : 

 План инспекцијског надзора је припремљен на основу утврђеног стања и процене ризика која се 

врши пре и у току инспекцијског надзора, а у складу са Законом о инспекцијском надзору. За  

надзиране субјекте при изради овог Плана процењен је ризик на основу досадашњег искуства и 

поступања надзираних субјеката. 

-За област управљања неопасним и инертним отпадом планирана су 3 редовна инспекцијска 

надзора у току 2022. године код два  оператера у управљању отпадом .Код једног од њих  је  

процењен средњи ризик на основу досадашњег искуства ( броја налаганих мера за поступање). У 

току 2022.године планирано је и 11 редовних инспекцијских надзора  код надзираних субјеката у 

области поступања са неопасним и инертним отпадом код којих је процењен низак ризик а  

процена ризика дата на основу досадашњег искуства и  поступања надзираних субјеката. 

-За област заштите ваздуха у току 2022.године планирано је  редовних 8 инспекцијских надзора у 

области заштите ваздуха код надзираних субјеката код којих је  на основу досадашњих искустава 

процењен низак ризик.  
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-За област процене утицаја на животну средину планирано је  5 редовних надзора код надзираних 

субјеката код којих је  на основу досадашњих искустава процењен низак ризик.  

-За област нејонизујућег зрачења планирано је   3 редовна  инспекцијска надзора базних станица за  

мобилну телефонију код којих је  на основу досадашњих искустава процењен низак ризик. 

 

 

5)  ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ РЕДОВАН 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР са информацијама о надзираним субјектима, односно делатности 

или активности које ће се надзирати, процењен степен ризика,  територијално подручје на коме ће 

се вршити инспекцијски надзор, период у коме ће се вршити инспекцијски надзор. 

 

Табела 5.1.Приказ Плана редовних надзора у 2022.години, код надзираних субјеката, по областима 

надзора, процењеном ризику и планираном  времену вршења надзора: 

Ре

д 

бр. 

 

 

Назив постројења 

 

Област 

надзора 

месец  

Ʃ 

да

на 

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

1. Potis“ AD 

Моравска бб, 

Пожаревац 

3832 - Поновна 

употреба 

разврстаних 

материјала 

Неопасан 

и инертан 

отпад  

   х       x  8 средњи 

2. STR,,Profil“ 

Моравска бб, 

Пожаревац 

4677-Трговина на 

велико отпацима и 

остацима 

Неопасан 

и инертан 

отпад  

   х         4  

3. PZP,,Požarevac“ 

Ђуре Ђаковића бб,  
Пожаревац 

,,Асфалтна база 

Братинац“,  

4211-Изградња 

путева и аутопутева 

Процена 

утицаја 

     x      

 

 

 

 4 низак 

4. SR TRANS KOP -

асфалтна база,4941-

Друмски превоз 

терета    

Процена 

утицаја  

        х    4 низак 

5. ,,BAMBI “AD 

Ђуре Ђаковића бб, 

Пожаревац 

1072 Производња 

кекса 

Процена 

утицаја 

          х 

 

 

 

 4 низак 

6. ,,Atlantik Dva“ d.o.o 

Градиштански пут 

бб, Баре-2223-

призводња 

предмета од 

пластике за 

грађевинарство – 

( бензинска пумпа и 

пелетара) 

Процена 

утицаја 

 

      x    

 

 

  2 низак 

Ваздух       х    

 

 

 

 

  2 низак 

7. PETROL DOO 

BEOGRAD-

Љубичевски пут бб, 

Пожаревац 4730 - 

Трговина на мало 

моторним горивима 

у специјализованим 

продавницама 

Процена 

утицаја 

     x       4 низак 

8. ,,PROEL „AD 

Драже Марковића 

бб,  Пожаревац 

2611-Производња 

електронских 

елемената 

Ваздух           х   3 низак 

Неопасан 

и инертан 

отпад 

          

 

х 

   

1 

 

низак 

9. ,,HRASTOVAČA 

„DOO 

SEMENARSKI 

Ваздух          x   3 низак 
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CENTAR-Моравска 

бб, Пожаревац 

0111 - Гајење жита 

(осим пиринча), 

легуминоза и 

уљарица 

10.  

,,Pekara AS Braća 

Stanković“ DOO 

Ђуре Ђаковића бб, 

Пожаревац 

1071 - Производња 

хлеба, свежег 

пецива и колача 

Ваздух          х 

 

   3 низак 

Неопасан 

и инертан 

отпад 

        х    1 низак 

11. UNIVER-SAVIĆ 

DOO POŽAREVAC-

Ђурђа Бранковића 

2, Пожаревац- 3101 

- Производња 

намештаја за 

пословне и продајне 

просторе 

Ваздух   х          3 низак 

12. Luna DOO-Баје 

Секулић бб, 

Пожаревац , 1413 - 

Производња остале 

одеће 

Ваздух     х        3 низак 

13. D.M.- 

INTERNACIONAL 

DOO BRATINAC- 
Градиштански пут 

бб, Братинац - 4644 

- Трговина на 

велико порцуланом, 

стакленом робом и 

средствима за 

чишћење 

Ваздух    х         3 низак 

14. AUTO - MIRKOS 

DOO POŽAREVAC- 
Љубичевска насеље 

бб, Пожаревац- 
4690 - 

Неспецијализована 

трговина на велико 

Ваздух    х         3 низак 

15. ,,Autotransport“DOO

,  Николе Тесле 

бр.19,Костолац 

4941-Друмски 

превоз терета 

Неопасан 

и инертан 

отпад 

    x        2 низак 

16. ,,UNION MZ“ 

Кнез Милошев 

венац бр. , 

Пожаревац 

0146 - Узгој свиња  

Неопасан 

и инертан 

отпад  

    x        2 низак 

17. LIDL SRBIJA - 

Ђуре Ђаковића бб, 

Пожаревац 

4711 - Трговина на 

Неопасан  

отпад  

    x        1 низак 
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мало  

18. ,,PRIM“DOO- 

Карађорђева 

бб,Костолац 

2562 - Машинска 

обрада метала 

Неопасан 

и инертан 

отпад  

       х     2 низак 

19. ,,GEORAD „DOO-  

Цара Лазара бб, 

Дрмно 

4313-испитивање 

терена бушењем и 

сондирањем 

 

Неопасан 

и инертан 

отпад  

     х       2 низак 

20. ,,TPD Nikola“ 

Дунавска 40, 

Пожаревац-4719 - 

Остала трговина на 

мало 

 

 

Неопасан 

отпад 

х            1 низак 

21. STYLINE DОО 

POŽAREVAC -Ђуре 

Ђаковића бб, 

Пожаревац 

Неопасан  

отпад 

         x   1 низак 

22. Lilić doo Šapine, 

Дунавска 191, 

Пожаревац 

Неопасан  

отпад 

           x 1 низак 

23. DELHAIZE 

SERBIA,,Tempo 

003“-Ђуре 

Ђаковића бб, 

Пожаревац4711 - 

Трговина на мало 

Неопасан  

отпад 

  x          1  

24. 

 

,, Telekom Srbija“ 

АД, Београд,  

 Базне станице  

мобилне телефоније 

6110-Кабловске 

телекомуникације 

 

Нејонизуј

уће 

зрачење 

 

 x           3 низак 

25. CETIN d.o.o. 

Beograd Базне 

станице  мобилне 

телефоније 

6120-Бежичне 

телекомуникације  

Нејонизуј

уће 

зрачење 

 х           3 низак 

26. ,, A1 Srbija d.o.o. 

Beograd Базне 

станице  мобилне 

телефоније 

6110-Кабловске 

телекомуникације 

Нејонизуј

уће 

зрачење 

х            3 низак 

 УКУПНО 

НАДЗОРА 

 2 2 2 4 4 3 2 1 3 4 2 1 30  

 УКУПНО ДАНА              77  
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За инспекцијски надзор у свакој области животне средине урађен је план на основу искуства и 

стварних података у претходном трогодишњем периоду, који између осталог дефинише области 

које ће бити предмет контроле.  

Према потреби и по захтеву странке, инспектор заштите животне средине ће давати стручну и 

саветодавну подршку привредним субјектима током целе године у складу са Законом о 

инспекцијском надзору.  

Ванредни инспекцијски надзори ће се вршити по предстaвкама грађана и захтевима оператера 

током целе године. 

 

 

6) ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОРИ 

 

Инспекција за заштиту животне средине  Одељења за инспекцијске послове  Градске управе Града 

Пожаревца надлежна је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне 

средине на територији Града Пожаревца која обухвата и  Градску општину Костолац.  

 

 

7) ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ  

 

За све области заштите животне средине , развијен је алат за одређивање процене ризика, који се 

користи приликом сачињавања плана инспекцијских надзора и одређивања приоритета контроле. 

Процена ризика је базирана на одговарајућим критеријумима ( посебни елементи процене ризика, 

учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине). У поступку одређивања процене 

ризика користе се одговарајуће Контролне листе за процену ризика које су доступне на званичном 

сајту Министарства заштите животне средине и Града Пожаревца. 

Процена ризика надзираног субјекта и одређивање приоритета у контроли, одређена је  се на 

основу одговарајућих посебних критеријума: количине загађујућих материја које се испуштају у 

ваздух, воду и земљиште, количине отпада, нивоа буке, нивоа нејонизујућег зрачења,   локације 

надзираног субјекта, близине осетљивих области, врсте делатности надзираног субјекта, оштећења 

природе, број представки против надзираног субјекта, поступање надзираног субјекта по 

наложеним мерама и забранама од стране инспектора, ниво усклађености са законом и другим 

прописима. 

Учесталост вршења ванредних инспекцијских надзора заснива се на процени ризика приликом  

разматрања и сагледавања садржине представке и других околности. Учесталост вршења редовног 

инспекцијског надзора заснива се на процени степена ризика, а учесталост вршења инспекцијског 

надзора у зависности од процењеног ризика по областима. 
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8) ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе календарске 

2022. године. Редовни инспекцијски надзори спроводиће се према распореду датом у табели 5.1., 

сем у случају непредвиђених околности. Ванредни инспекцијски надзори ће се вршити  у законом 

прописаним роковима, у складу са процењеним ризиком и у зависности од врсте ванредног 

надзора. Инспекција  ће поступати по представкама грађана при чему ће се  вршити рангирање 

према ризичности а зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка, 

правећи приоритете и поступајући благовремено и ефикасно. Из досадашњег искуства очекивано 

је да се број ванредних надзора повећа у пролећном и летњем периоду у вези заштите од буке а  у 

јесењем и зимском периоду у погледу заштите ваздуха. 

Инспекцијски надзори вршиће се радним данима, у радно време инспектора и надзираних 

субјеката, осим у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље 

људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет. 

 

 

9) ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ 

ВРШИТИ 

Ванредни инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се сагласно делокругу инспекције 

заштите животне средине, предузму хитне мере, ради спречавања или отклањања непосредне 

опасности по живот или здравље људи , имовину , привреду, животну средину, биљни и 

животињски свет, безбедност, када се процени да је ризик висок или критичан или се промене 

околности, односно када се поступа по представкама. 

Ванредни инспекцијски надзор вршиће се и по захтеву надзираног субјекта, при чему може бити 

утврђујући –када је потребно утврдити испуњеност услова из области заштите животне средине 

ради стицања права за почетак рада или обављања делатности у складу са посебним законом или 

потврђујући који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди законитост 

поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у његовом 

пословању. 

Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења заштитних мера и 

законских прописа и планирано је да се врше  по утврђеној динамици из напред наведенe табеле. 

Мешовити инспекцијски надзори  ће се  вршити  истовремено као редован и ванредан надзор код 

истог надзираног субјекта, ако се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора делимично 

или у целости поклапају или су повезани. 

Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера које су предложене 

или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора. 

Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом захтева надзираног 

субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису 

утврђене у редовном, ванредном, мешовитом или контролном инспекцијском надзору, с тим да се 

може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 

дана од окончања редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора.  
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Планирана расподела времена по врстама надзора  

ВРСТА НАДЗОРА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ВРШЕЊУ 

НАДЗОРА % 

Редован - планиран инспекцјски надзор  45 

Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања „хитних 

мера ради спречавања или отклањања  непосредне опасности, по 

пријави грађана и на основу захтева надзираних субјеката 

30 

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. 

10 

Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним 

просторијама 

5 

Превентиван инспекцијски надзор-пружање стручне и саветодавне 

подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена 

права 

 

5 

Укупно 100 

  

 

10) ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

1. Број извршилаца- инспектора за заштиту животне средине:1 (један). 

 Инспектор за заштиту животне средине по потреби користи службено возило Градске управе 

Града Пожаревца. Инспектору је обезбеђен службени мобилни телефон и лаптоп са 

интернетом само у канцеларији. 

 

2. Процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектор проведе у 

припреми за инспекцијски надзор, вршењу  редовног и ванредног инспекцијског надзора , 

осталим активностима, праћењу стања, процени ризика итд: 

 Укупно 

дана 

Укупан број дана у години 365 

Викенди 105 

Годишњи одмори  30 

Празници и крсна слава 10 

Укупан број радних дана  220 

Активности праћења стања, процене ризика, планирања, 

усклађивања и координације 
30 

Редовни и ванредни инспекцијски надзор и превентивно деловање 160 

 Од тога редовни  инспекцијски надзор 77 

Остале активности 30 
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10)  ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА 

ИНСПЕКЦИЈЕ  

 

Превентивно деловање остварује се правовременим информисањем јавности као што је 

објављивање важећих прописа, плана инспекцијског надзора и контролних листи, и 

постављањем информација на званичној интернет страници града Пожаревца, пружањем 

стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права 

у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом и предузимањем превентивних  

инспекцијских надзора. Кроз саветодавне посете вршиће се: упозоравање надзираног субјекта 

о његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама 

управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама; 

пружање стручне и саветодавне подршке (давањем мишљења, објашњења, одговора на 

питања, издавањем аката о примени прописа и сл.); указивање надзираном субјекту на 

могућност наступања забрањених или штетних последица његовог пословања или поступања; 

предлагање предузимања радњи ради отклањања узрока таквих последица; друге мере којима 

се постиже превентивна улога инспекцијског надзора. Обим саветодавних посета зависиће од 

заинтересованости привредних субјеката и броја поднетих захтева за службене саветодавне 

посете. Превентивне  мере се предузимају да би се смањио ризик односно штетне последице 

и вероватноће њеног настанка. 

 

Инспектор за заштиту животне средине ће у 2022. години  вршити превентиван  надзор  

сходно овлашћењима прописаним Законом о инспекцијском надзору тј. вршиће службене 

саветодавне посете код надзираних субјеката по поднетом захтеву или када то околности 

налажу. 

Инспектор ће у 2022. години свим надзираним субјектима, у односу на делатност коју 

обављају, доставити обавештења о новим и измењеним законским  подзаконским актима.  

Такође, инспектор ће у 2022.години обавити  планиране превентивне надзоре, у области 

заштите ваздуха, у  сеоским  Основним школама које као енергент за грејање простора 

користе угаљ. 

 

12) ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА  

ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 Инспектор за заштиту животне средине ће вршити инспекцијски надзор  у складу са Законом о 

инспекцијском надзору којим је  прописано овлашћење и дужност сваке инспекције да у својој 

области надзора врши надзор над нерегистрованим субјектима и примењује принудне (корективне 

и репресивне) инспекцијске управне мере. У току целе године спроводиће се контрола локација на 

којима се врши  складиштење и третман неопасног и инертног отпада без дозволе за управљање 

отпадом. 

 

 

 

 

13) ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ НАДЗОРА 

 

 Из досадашњег искустава очекује се да ће обим ванредних инспекцијских надзора, 

покренутих по представкама грађана,  непосредног опажања инспектора и захтевима самих 
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надзираних субјеката, износити око 30% од укупног времена потребног за вршење 

инспекцијског надзора. Очекивано је да се највише ванредних инспекцијских надзора 

спроведе у области заштите од буке, управљања отпадом и заштити ваздуха. 

Проценат ванредних инспекцијских надзора: 

 

година 2018. 2019. 2020. 

% ванредних 

надзора 

24 42,5 27,6 

 Инспекција поступа по представкама грађана при чему у поступању врши рангирање према 

ризичности а зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка, правећи 

приоритете и поступајући благовремено и ефикасно. 

 

14) ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

При изради овог Плана инспектор је користио искуства из претходних инспекцијских надзора а на 

основу вишегодишњег рада, законских обавеза и поступања привредних субјеката, стања на 

терену по питању праћења квалитета животне средине као и пријава грађана у областима за које је 

инспекција задужена. 

Остале активности које инспектор за заштиту животне средине обавља у току рада су учешће у 

комисијама и радним телима које образује локална самоуправа, учешће на обукама и семинарима, 

рад по налогу непосредног руководиоца и друго. 

Инспектор за заштиту животне средине је члан Комисије за надохнаду штете од уједа паса 

луталица на територији Града Пожаревца , Координационе комисије за инспекцијски надзор  над 

пословима из изворне надлежности Града Пожаревца,  Савета за комуналне послове и заштиту 

животне средине Града Пожаревца и Кризног штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца. 

 

15) ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 

Унапређење квалитета рада инспектора за заштиту животне средине може се остварити: 

-повећањем  броја запослених на пословима инспекцијског надзора, 

- побољшањем  опреме (занављањем старе и куповином недостајуће опреме), 

- планирањем процеса обука које ће омогућити   ефикасније извршавање садашњих и    будућих 

послова и уједначавање инспекцијског надзора, 

- формирањем јединствене базе података.           

 

 Услед непредвиђених околности могућа је корекција плана инспекцијског надзора.  

                 Инспектор за заштиту животне средине 

__________________________________ 

                                         Оливера Најдановић, дипл.инж. 

 

 

 

 


