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Документ под горњим насловом представља План рада општинског инспектора за 

заштиту животне средине у оквиру спровођења поверених послова инспекциског 

надзора и контроле по службеној дужности на подручју општине Куршумлија за 

2017 годину и донет је на основу чл.10 Закона о инспекциском надзору („Службени 

гласник Р.С“број:36/15). 

Послови надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља 

један инспектор,висока стручна спрема,легитимација број 5. 

Приоритет овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања 

животне средине , јачање свести у поштовању стандарда у области жаштите 

животне средине.               

Инспектор у оквиру обављања поверених послова врши :редовни ,ванредни  н 

превентивни инспекциски надзор ,сачињава акта ,налаже мере и поступања 

доношењен наложног акта у складу са указаним потребама у циљу отклањања 

утврђених неправилности и стара се о извршењу донетог наложног акта.Обавља 

послове чијим обављањем се обезбеђује извршавање из надлежности ЈЛС. Подноси  

прекршајну  пријаву и остале законом предвиђене мере.Припремање извештаја и 

информација о извршеном инспекциском надзору. 

Инспектор за заштиту животне средине упознат је са обавезом да се приликом 

спровођења поверених послова(инспекциског надзора)  придржава законом 

предвиђених процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

Однос извршених редовних и ванредних инспекциских надзора 

 

Редован-планирани –врши се према годишњем плану инспекциског надзора . 

Ванредан надзор  се врши  на основу указане потребе проистекле за случај  

предузимања хитних мера а ради спречавања или отклањања непосредне опасности 

по живот и здравље људи ,имовине. 

Када се после доношења годишњег плана инспекциског надзора са процењеним 

ризиком накнадно процени да је ризик висок или критичан или промене околности 

за неку активност или у случају када ванредни  надзор захтева надзирани субјект 

или  када се поступа по преставци странке (пријаве грађана). 

Допунски-врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта 

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

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

може извршити само један допунски инспекциски надзор у року од 30 дана од 

окончања редовног,ванредног или контролног инспекциског надзора. 



Контролни-врши се ради утврђивања извршених мера које су предложене или 

наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекциског 

надзора 

Канцелариски инспекциски надзор врши се у службеним просторијама 

инспекције,увидом у акте,податке и документацијунадзираног субјекта. 

Теренски инспекциски надзор врши се изван службених просторија инспекције,на 

лицу места и састоји се од непосредног увида у земљиште ,објекте 

,постројења,уређаје,просторије,возила и друга наменска превозна 

средства,предмете,робу и друге предмете ,акте и документацију надзираног субјекта. 

 

Укупан број дана у години                                        365 

Викенди                                                                         105 

Годишњи одмори                                                          25 

Празници                                                                        12 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА                                        223 

Редовни инспекциски надзор                                     46  

Ванредни инспекциски надзор                                   5 

Превентивни надзор                                                     5 

Едукација                                                                        3 

Састанци                                                                         3 

 

 

Прописи које у свом раду користи и по којима  поступа општински инспектор  за 

заштиту животне средине : 

 

1.Закон о заштити животне средине(„Сл.гласник РС“ ,бр.135/04 ,36/09, 72/09, 

43/11 и 14/16) 

-Правилник о методологијама за израду националног и локалног регистра извора 

загађивања ,као и методологија за врсте,начине и рокове прикупљања података 

(„Сл.гласник РС“,бр.91/10 и 10/13)                      

Надзор:(превентиван,редован,ванредан,изрицање мера и контрола извршења 

спровођења изречених  мера из предметног закона,јачање свести код оператера и 

становништва кроз едукативне радионице о потреби и оправданости примене  закона о 

заштити  животне средине приликом обављања пословне делатности или обављања 

животне активности ) 

 

2.Закон о управљању отпадом(„Сл.гласник РС“,бр.36/09,88/10 и 14/16)      -

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за 

његово попуњавање(„Сл.гласникРС“,бр.95/10 и 88/15) 

-Уредба о одлагању отпада на депонијама („Сл.гласникрс“,бр.92/10)                   ---- 

Правилник о категоријама ,испитивању и квалификацији отпада 

(„Сл.гласникРС“,бр.56/10)                                                                                               --

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама(„Сл.гласник 

РС“,бр.104/2009)                                                    

-Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упуству за његово 

попуњавање(„Сл.гласник РС“,бр.114/13) 

-Правилник о условима и начину сакупљања ,транспорта ,складиштење и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије(„Сл.гласник 

РС“,бр.36/09)            



Надзор:( интегрисање,одлагање,третман,рециклажа инертног и неопасног отпада 

,поступање са отпадом,обављање пословне делатности при којој  долази до интегрисања 

инертног и  неопасног отпада ,примена мера заштите животне средине у обављању 

пословне делатности,извештавање,јачање свести о потреби примене закона о заштити о 

управљању отпадом ,остали облици инспекциског надзора у складу са предметним 

законом)       

                                    

3.Закон о заштити од буке  у животној средини (“Сл.гласник РС.бр.36/09 и 88/109) 

- Уредба о индикаторима буке ,граничним вредностима ,методама за оцењивање 

индикатора буке,узнемиравање и штетних ефеката буке у животној средини(“Сл.гласник 

РС“,бр.75/10) 

-Правилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке(„Сл.гласникРС“,бр.72/10) 

Надзор: (Пословни објекти у којима се обавља  делатност а за које надлежни орган 

Општине издаје дозволу.)  

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

-Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања ,оцим постројења за сагоревање(„Сл.гласник 

РС.бр.111/15) 

-Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања („Сл.гласник РС,бр.5/16) 

-Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења 

за сагоревање(„Сл.гласникРС,бр.6/16). 

Надзор:(превентивни,редовни,ванредни,контрола спровођења законом  

предвиђених  обавеза,мера и усаглашавање начина обављања пословне делатности 

са законом) 

5.Закон о заштити природе(„Сл.гласникРС“,бр.36/09,88/10,91/10 и 14/16)        

6.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења(„Сл.гласник РС,бр.36/09) 

-правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл.гласник РЦ“,бр.36/09) 

-Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса(„Сл.гласник РС,бр.104/09) 

Надзор: (Сва правна и физичка лица која обављају пословну делатност у  објектима  за  

које надлежни орган Општине издаје дозволу ) 

7.Закон о хемикалијама  
Надзор :(Објекти  малопродаје у којима се обавља промет  нарочито опасних материја) 

 8.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласникРС.бр.135/04 и 36/09) 

-Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину(„Сл.гласник 

РС,бр.114/08) 

Надзор:(спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени 

утицаја ,налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину) 

-Закон о општем управном поступку („Службени гласник Р.С.бр:18/2016) 

-Закон о инспекциском надзору (Службени гласник Р.С.број:36/15) 

-Закон о прекршајима (Сл.гласникРС,бр.65/13) 

 

      Подаци о редовном инспекциском надзору по кварталима 
 



Надзирани        

субјект:  

Врста 

делатности 

надзираног 

субјекта 

 

Oбласт надзора 

Процена 

ризика 

Време 

надзора 

   

квартал 

   Број                         

инспекц

иских                

 надзора 

      ЈПКД       

 „Топлица“ 

Комунална 

делатност 

Годишњи извештај за 

неопасни отпад, сакупљање 

транспорт, скадиштење . 

средњи       

 

1,2,3,4    

          

   

           4 

Владива д.о.о  

                              

Дрвна 

индустрија 

 Емисија гасова из котларнице средњи       2           1 

   Орган управе                                   Локална 

самоуправа 

Програм буџетски фонд, 

 ,извештај 

низак       1            1 

 Занатска радња 

„Метали 

Стевановић“ 

Откуп 

секундарних 

сировина 

 Поступање са неопасним    

 (рециклажним ) 

отпадом  

средњи  

   2 и 4 

          

          2 

С.З.Т.Р „Код 

Мајстора“ 

Вулканизерска 

радња 

Отпадне ауто  

гуме 

средњи   2 и 4           2 

С.З.Р“MICHELIN“ Вулканизерска  

радња 

Отпадне ауто гуме средњи   2 и 4            2 

С.З.Р“Јовић Плус“ Вулканизерска 

радња 

Отпадне ауто гуме средњи   2 и 4            2 

С.З.Р.“Мајстор“ Вулканизерска 

радња 

Отпадне ауто гуме средњи      4            1 

   С.У.Р.  „Него“ 

 

Угоститељство Неопасни  отпад, 

  (јестиво уље) 

низак     

    2 и 3  

          

          2 

С.У.Р. „Оскар“ 

 

Угоститељство Неопасни отпад низак    2 и 3           2 

С.У.Р.“NEW LARY 

FARI“ 

Угоститељство 

 

Неопасни  отпад низак    

        3 

        

           1 

С.У.Р. 

„Мозер“ 

Угоститељство Неопасни  отпад низак          2            1 

С.Т.У.Р.“Орка“ Рибарница  Неопасни отпад 

(јестиво уље) 

средњи  

    1 и 4    

        

           2 

Ф.П.М.“Дељанин“ 

Куршумлија    

Метална 

индустрија 

Примена мера заштите 

животне средине при 

обављању  делатности 

средњи  

      2 

     

          1 

Metalalac 

Company D.O.O. 

Куршумлија 

Метална  

 

индустрија  

Неопасни отпад средњи  

     2 

 

          1   

Еxcluziv d.o.o 

Куршумлија 

 Текстилна  

индустрија 

 Неопасан отпад средњи       3           1 

СЗР ЈУГ 

 

Прехрамбена  

делатност 

 

Ваздух-емисија 

Неопасан отпад 

средњи       2            1 

СЗР Три брата 

 

Прехрамбена 

делатност 

Ваздух-емисија 

Неопасан отпад 

средњи       2            1 

Симпо ШИК Дрвна 

индустија 

Извештај -катастар отпада 

Ваздух-емисија 

Неопасни отпад 

средњи       

1,2,3,4  

         

          4 



Планинка А.Д Хотелијерство 

и 

угоститељство 

Извештај,катастар 

загађивача(отпада) 

Неопасни отпад 

средњи        1,3           2 

П.Д.Фригонаис 

Ниш 

Р.Ј.Куршумлија 

Прерада воћа Извештај-катастар отпада 

Неопасни отпад 

Ваздух-емисија 

средњи         

1,2,3 

           

          3 

Fruitcooperation  

Жуч 

Прерада воћа Неопасни     отпад средњи         3           1 

Предшколска 

установа“ Сунце“ 

Предшколска 

установа  

Емисија гасова 

котларнице, 

неопасан отпад 

средњи  

 

    1 и 3 

 

 

        2 

Дом здравља 

 

Здравство 

 

Неопасни отпад средњи       2 

      

         1 

            

С.З.Т.Р Мадера  Пекара Неопасни отпад низак       2 

     

           1 

         

Телеком Србија 

а.д.Београд 

Телекомуника

ција 

Нејонизујуће зрачење(базне 

станице) 

средњи       2 

       

           1 

            

С.Р.Витамикс Пекара Неопасни отпад низак       3 

       

           1 

          

С.З.Т.Р Грања Пекара Неопасни отпад низак     1,3 

       

            2 

           

                                                              

                                                                  Укупан број редовних инспекциских надзора  :    46 

                                                                                                       

Сви надзирани субјекти су са ниским или средњим степеном ризика. 

Поред напред предвиђених и описаних редовних инспекциских надзора  честа пракса је 

да се спроводе и ванредни инспекциски надзори на основу указане потребе услед 

еколошког акцидента ,проценом инспектора или на основу поднетог захтева ,странке 

.Ову  врсту  надзора инспектор спроводи самостално или   у сарадњи да другим  

инспекцијама према потреби и процени. 

 

                   Обрадио: 

 ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОР 
      Заштите животне средине 

 Љубисав Веселиновић дипл.инж. 

                                                                              В.Д. Начелник  

                                                                          Општинске управе 

                                                                 Миљан Радосављевић дипл.правник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


