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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за инспекцијске послове 
Општинска инспекција за заштиту животне средине 
Број: 501-41/2019-04 
Датум: 27.12.2019 годинe 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020 ГОДИНУ ОПШТИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

     Инспектор: Сузана Васиљевић - руководилац Одељења 

1. УВОД 

Инспекцијски надзор је посао државне управе с циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и 
безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом 
заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи, животна средина, биљни и животињски свет, имовина, права и интереси 
запослених и других радно ангажованих лица, привреда и поштена тржишна утакмица, јавни приходи, несметан рад органа и 
организација, комунални ред и др.) 

Годишњи план инспекцијског надзора општинске инспекције за заштиту животне средине за 2020 годину доноси се на основу чл. 8. 
став 1. и члана 10. Закона о инспекцијском надзору (”Службени гласник РС” бр. 36/15, 44/2018 - др.закон и 95/2018) и заснива се на 
утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора општинске инспекције за заштиту животне средине је већа избалансираност и 
равномернија покривеност свих области инспекцијског надзора из делокруга рада инспекције, повећање ефективности и 
транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу и рад управе. 

Документ садржи детаљан план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске 
послове у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора на подручју општине Велико Градиште за 2020. годину. 
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2. 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 ваздуха, заштите 
од нејонизујућих зрачења, процене утицаја на животну средину и заштите природе. Спровођењем инспекцијског надзора у области 
управљања отпадом, 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. 
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3. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

Послове из надлежности општинске инспекције за заштиту животне средине ОУ општине Велико Градиште обавља један извршилац 
који је уједно и руководилац Одељења за инспекцијске послове које чини 5 (пет) врста инспекција ( поред заштите животне средине у 
саставу Одељења су и грађевинска -1 инспектор, саобраћајна – 1 инспектор, туристичка - 1 инспектор и комунална инспекција – 2 
инспектора за целу територију општине ) који је овлашћен и врши у случају спречености или одсуства другог инспектора и друге врсте 
инспекцијских надзора.  

Општински инспектор за заштиту животне средине је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и подзаконским 
актима. Општински 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. 

Инспектор поступа по овлашћењима прописаним следећим законима: 
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, 
14/16, 76/2018, 95/2008-др закон и 95/2018-др.закон), 

- Закон о процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС“ , бр.135/04, 36/09), 
- Закон о управљању отпадом ( ,,Службени гласник РС“, бр. 36/09 , 88/10 ,14/16и 95/2018-др.закон), 
- Закон о заштити природе ( ,,Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018-др закон ), 
- Закон о заштити ваздуха ( ,,Службени  гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), 
- Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Службени гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10), 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Службени гласник РС“ , бр.36/09),  
- Закон о хемикалијама ( ,,Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12  и 25/15), 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ( ,,Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 25/2015), 

2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018); 
3. Закон о општем управном поступку(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 85/2018 -др.закон). 

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

Табела 1. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити редован инспекцијски надзор са информацијама о облицима 
инспекцијског надзора, 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. 
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Ред. 
бр. 
 

 
Назив постројења 

 
Област надзора 

месец  
Ʃ 
дана 

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

1. „Vip mobile“ d.o.o. Нови Београд, 
Омладинских бригада 21, Базна 
радио станица за мобилну 
телефонију на к.п.бр. 1169/1 К.О. 
Велико Градиште, ул. Хајдук 
Вељкова 1. 
6110 - Кабловске телекомуникације 

нејонизујуће 
зрачење  
Процена 
утицаја на 
животну 
средину 

х            3 Низак 

2. „Telekom Srbija“ А.Д., Београд, 
Таковска 2, Радио базна станица за 
мобилну телефонију Србије 
„Пожежено“ ПО49, ПОУ49 Велико 
Градиште, на к.п.бр. 2822 К.О. 
Пожежено. 
6110 - Кабловске телекомуникације 

нејонизујуће 
зрачење  
Процена 
утицаја на 
животну 
средину 

 х           3 Низак 

3. ВЕРКО КОСТИЋ ПР 
ВУЛКАНИЗЕР ВЕРКО И СИН 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
4520 - Одржавање и поправка 
моторних возила 

неопасан и 
инертан отпад  

  х          3  
Низак 

4. IVANA GAJIĆ PR 
VULKANIZERSKA RADNJA IVA 
VELIKO GRADIŠTE 
4520 - Одржавање и поправка 
моторних возила 

неопасан и 
инертан отпад  

   х         3 Низак  

5. PRIVREDNO DRUŠTVO SA 
OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU 
ECCORECIKLAŽA VELIKO 
GRADIŠTE 
3832 - Поновна употреба 
разврстаних материјала 

неопасан и 
инертан отпад  

    х        3 Низак  
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Инспекцијски надзор ће се вршити на територији Општине Велико Градиште. Територију општине Велико Градиште чине 26 
насељених места. 

 

6. Green planet recycling doo Majilovac, 
3832 - Поновна употреба 
разврстаних материјала 

неопасан и 
инертан отпад  

     х       3 Низак 

7. PROIZVODNO TRGOVINSKO 
DRUŠTVO MOMA AGRAR DOO 
KURJAČE, 0111 - Гајење жита 
(осим пиринча), легуминоза и 
уљарица 

ваздух       х      3  
Низак 

8. Туристичка организација општине 
Велико Градиште, Војводе Путника 
2, Велико Градиште, Управљач 
природним добром 

заштита 
природе 

       х     3 Низак 

9. FABRIKA ULJA DUNAVKA DOO 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 
Аутопут За Загреб, 35, Београд, 
адреса објекта:Воје Богдановића 41 
к.п.бр. 2158 К.О. Велико Градиште,  
1041 - Производња уља и масти 

ваздух         х    3 Низак 

10. 
 

Основна школа“Иво Лола Рибар“ – 
Велико Градиште, 
 

ваздух          х   3 Низак 

11. Naftna industrija Srbije -Сабирно 
отпремна станица Сираково, Нови 
Сад 

ваздух 
процена утицаја 
на животну 
средину 

          х  3 Низак 

12. Средња школа Милоје Васић, 
Велико Градиште 

ваздух            х 3 Низак 

 УКУПНО НАДЗОРА              12  
 УКУПНО ДАНА              36  
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5. ПЕРИОД И ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

Инспекцијски надзор ће се вршити у току читаве године.  
 Број инспектора: 1 са додатним рефератом руководилац Одељења за инспекцијске послове. 
 Распоред радног времена: 
     - за редовне контроле - радним даном у радно време 
     - за ванредне контроле - радним даном у радно време и ван радног времена (ноћу при контроли поштовања дозвољеног нивоа 
буке у животној средини ), по потреби и у нерадне дане. 
    
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 104 
Годишњи одмор  30 
Празници 8 
Укупан број радних дана  223 
Актвности праћења стања, процене ризика, планирања, 
усклађивања и координације 30 

Редовни и ванредни инспекцијски надзор и превентивно 
деловање 44 

Од тога редовни инспекцијски надзор 36 
Остале активности 149 
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Остале активности које општински инспектор за заштиту животне средине обавља у току рада су: руковођење Одељењем за 
инспекцијске послове, организовање и обезбеђивање законитости рада Одељења, спровођење свих активности на испуњавању  
Планова инспекција у саставу Одељења и извештавању, присуствовање свим седницама Скупштине, Општинским већима, 
састанцима, учествовање у креирању и доношењу свих подзаконских аката које се односе на рад Одељења за инспекцијске послове, 
извештавање и изјашњавање и других органа РС ( полиција, судство, тужилаштво, правобранилаштво )  у вези рада и поступања 
инспекција које су у сатаву Одељења, извештавање општинских органа и функционера, учешће у комисијама и радним телима које 
образује локална самоуправа, учешће на обукама и семинарима, рад по усменим налозима председника општине,  начелника ОУ  и 
друго. 

Недостаци: 

Потребно је обезбедити минимум још један аутомобил за потребе општинске инспекције за заштиту животне средине обзиром да 
Одељење за инспекцијске послове има више врста инспекција а само један аутомобил на располагању.   

 
6. ИНФОРМАЦИЈЕ О ВРСТАМА И ОБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 

 

Одговорно лице  Инспектор за заштиту животне средине  

ВРСТА НАДЗОРА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ВРШЕЊУ НАДЗОРА % 

Редован - планиран инспекцијски надзор  40 

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 надзорсе врши по службеној дужностии поводом захтева 
надзираног субјекта 

5 

Контролни инспекцијски надзорсе врши ради утврђивања извршених мера које су 
предложене или наложене наднадзираним субјектом у оквиру редовног или 
ванредног инспекцијског надзора. 

15 
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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 
 

10 

Укупно 100 

 
Инспекцијски надзор према облику може бити теренски и канцеларијски. 
 
 
7. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ 
        У циљу превентивног деловања инспекције, предузимаће се следеће активности: 
        -  едукација субјеката путем медија и информативних скупова,  
       - активности на промовисању коришћења контролних листа инспекцијског надзора које ће бити објављене на интернет 
страници Општине Велико Градиште, 
        - саветодавни надзор код субјеката који обављају делатности, као и субјеката који спроводе активности које су предмет 
инспекцијског надзора. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
 Поред редовног-планираног инспекцијског надзора вршиће се и ванредни непланирани инспекцијски надзор инициран 
представкама грађана. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство 
странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на 
основу представке а које процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права. Како је инспекцијски надзор сразмеран 
процењеном ризику, ток и брзина поступања инспектора по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има 
виши степен ризика (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни приходи). 

Из досадашњег искустава очекује се да ће обим ванредних инспекцијских надзора покренутих по представкама грађана и 
непосредног опажања инспектора 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. 
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9. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 Окосницу планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. Зависно од процењеног степена ризика, утврђује се 
динамика и учесталост редовног (планираног) или ванредног инспекцијског надзора. У циљу делотворнијег инспекцијског надзора и 
сузбијања делатности или активности нерегистрованих субјеката инспекција усклађује планове инспекцијског надзора, предлаже 
предузимање заједничких мера и рангира надзиране субјекте према ризичности, зависно од тежине могуће штетне последице и 
вероватноће њеног настанка те реагује благовремено и ефикасно на процењени висок и критичан ризик. Поред праћења и анализе 
стања у области инспекцијског надзора инструмент процене ризика су и контролне листе помоћу којих се мери усклађеност субјеката 
са прописима и установљава стање законитости и безбедности у надзираној области. Контролне листе објављене су на интернет 
страници: http://velikogradiste.rs/inspektsija-za-zashtitu-zhivotne-sredine/ 
 Процена почетног ризика, у односу на делатност која се обавља, дата је у табели тачке 4. овог плана. С обзиром да делатност 
није довољан критеријум, у току инспекцијског надзора утврђиваће се и други елементи који ће додатно умањивати или повећавати 
почетно процењени ризик код надзираног субјекта.  
 При оцени ризика код надзираног субјекта, као и за утврђивање учесталости и приоритета за вршење инспекцијског надзора 
узимаће се у обзир:  

-  Организованост субјекта за обављање делатности,  
-  Однос субјекта према самом чину контроле и према службеном лицу које ту контролу врши 
-  Однос субјекта према учињеном прекршају и наложеним мерама у предходном периоду. 

 
 Мере и задаци за ублажавање и смањење ризика 
     Општинска инспекција за заштиту животне средине планира и иницирање мера, подношење предлога, заједничких 
инспекцијских надзора са другим инспекцијама. С обзиром да није могуће предвидети све неповољне околности, појаве и обим 
ванредног надзора, општинска туристичка инспекција у случају промене стања на терену на основу којих је процењен ризик и сачињен 
план, ускладиће процену ризика и план рада са новонасталим околностима. 

 

 
Руководилац  Одељења за инспекцијске послове и 
општински инспектор за заштиту животне средине 

__________________________________ 
Сузана Васиљевић 


