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                                 ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.год. 
 
                                ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
  Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине 
у спровођењу поверених послова из изворне надлежности инспекцијског надзора из 
области заштите животне средине по службеној дужности на територији општине 
Ариље за 2019.год. и  донет је на основу чл.10.Закона о инспекцијском надзору 
(”Сл.гл.РС” бр.36/15). 
 Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине 
обавља један инспектор са високом стручном спремом. 
 
У току 2019.год.инспектор за зжс ће вршити  : 
-Редовне,ванредне, контролне и допунске инспекцијске надзоре 
-Остале послове из зжс(координација и вођење управних радњи за потребе Комисије 
за зжс,давање мишљења на захтев странке из области испуњености мера заштите 
животне средине,сарадња са републичким инспекцијама) 
-Организовање и вођење Акције збрињавања амбалажног опасног отпада од 
средстава за заштиту биља на територији општине Ариље,ангажовањем оператера 
са дозволом за управљање опасним отпадом ,удружење Secpa” Београд 
-Учешће на радионицама, семинарима,курсевима,обукама 
-Спровођење акције едукације деце предшколског и школског узраста из области зжс 
-Друге послове по налогу начелника ОУ 
 
ЦИЉЕВИ 
 
  Општи циљ овог Плана је планирање превентивних мера и планирање 
превентивних активности и деловања инспекције ради спречавања загађивања 
животне средине од стране привредних субјеката и физичких лица а на основу 
законских прописа из области зжс. 
 
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
  
    Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине 
дужан  је да се придржава законских прописа из Закона о инспекцијском надзору уз 
обавезно коришћење контролних листа, обавештења за странку и потписаног 
инспекцијског налога. 
  Контролне листе које се примењују у повереним пословима инспекције за зжс су из 
области 
 Заштита од нејонизујућих зрачења 

• Заштита животне средине у индустријским објектима 

• Контрола управљања отпадом(неопасним и инертним)м 

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/oblast-zastita-od-nejonizujucih-zracenja/
http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/oblast-zastita-zivotne-sredine-u-industrijskim-objektima/
http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/oblast-kontrola-upravljanja-otpadom/


• Заштита природе 

уз обавезно праћење измена контролних листа, те се за 2018. и 2019.годину користе 
измењене контролне листе,достављене из Сектора за надзор и предострожност 
Министарства за зжс. 
  Контролне листе и процена ризика се такође примењују и то свака контролна 
листа процене ризика за поједине области надзора.(од 2018.год) 
 

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
  
 При изради овог Плана инспектор користи процену ризика за привредне 
субјекте за које се  врши надзор на основу контролних листа из појединих области 
животне средине за поверене послове,издате од стране Сектора за надзор и 

предострожност Министарства за зжс. 

 
   
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
  
1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од 
загађења, за које дозволу за изградњу дају надлежни органи ОУ. 
2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног 
деловања буке 
3. Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени 
утицаја и налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о 
процени утицаја на животну средину за законом утврђене објекте или налагање мера 
заштите животне средине за објекте који не подлежу изради студије процене утицаја 
на животну средину 
4. Надзор над активностима сакупљања,привременог складиштења и транспорта  
и третмана инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које 
надлежни орган издаје дозволу. 
5. Контрола произвођача индустријског неопасног отпада 
6. Контрола привредних субјеката по основи обавезног извештавања за Локални 
извор загађивача 
7. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за сва 
постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган   
8. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и 
почетак рада даје надлежни орган (базне станице мобилне телефоније, радио и тв 
предајници) 
9. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених 
природних добара на заштићеним подручјима који су актом ЈЛС проглашени 
заштићеним подручјем   
10. .Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови 
инспекцијског надзора у области заштите животне средине 
11. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку 
инспекцијског надзора у области заштите животне средине 
12.  Подношење захтева за покретање прекршајног или кривичног поступка  или 
захтева за привредни преступ 

13. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 
 
 
  
 
 

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/oblast-zastita-prirode/


ЗАКОНИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
1.Закон о заштити животне средине(Сл.гласник бр.135/04,36/09.,72/09.,43/11.14/16.) 

2.Закон о управљању отпадом(Сл.гласник РСбр.36/09 ,88/10.и 14/2016.) 
3.Закон о заштити од буке у животној средини(Сл.гласник РСбр.36/09 и 88/10.) 
4. Закон о заштити ваздуха (Сл.гласник РСбр.36/09 и 10/2013.) 
5.Закон о стратешкој процени утицаја 
     6.Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РСбр.135/04и 36/09.) 
7 Закон о заштити природе (Сл.гласник РСбр.36/09.14/2016.) 
8.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл.гласник РС бр36/09) 
9.Закон о хемикалијама (Сл.гласник РСбр.36/09.,88/10.,92/2011.,93/2012.,25/2015.) 
10Закон о интегрисаном спречавању и загађењу у животној средини(Сл.гласник 

бр.135/04 и 25/2015.) 
11.Закон о општем управном поступку  (Сл.гласник РС бр18/2016.) 
     12.Закон о инспекцијском надзору(Сл.гласник РС бр.36/2015.)    

13.Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље 
(Сл.гласник општине Ариље бр,4/2015.),Одлуа о измени Одлуке о управљању 
комуналним отпадом на територији општине Ариље(“Сл.гласник општине Ариље" 
бр.3/2018),Одлука о допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији 
општине Ариље(“.Сл.гласник општине Ариље"бр. 12/2018) 

 14.Правилници, уредбе. 
 

 
      Прилози: 
 
     1Табеларни приказ активности инспекције за зжс по месецима(редовни инспекцијски 

надзор) 
     2.Списак надзираних субјеката са процењеним ризиком                                                                  
     3.Контролне листе 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



 
 
     Табеларни приказ активности инспекције за заштиту животне по месецима 
 са списком привредних субјеката који су предмет инспекцијског редовног                                         
надзора 
                                                           у 2019. години 
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Достава података 

Исакд.о.о.,Митексд.о.о.,Изборд.о.о.”,Пролетер А.Д.,А.Д. 
Фасил,Моравицад.о.о.,Бординид.о.о.,Јапандекор 
д.о.о.,Станић д.о.о.,Итроцооп д.о.о.,Јупитер комерц 
д.о.о.,Јупитер комерц-пчеларство д.о.о. 
Борд.о.о.,Бординид.о.о.,ДПРХраст,Дрвостил,СЗР,Ступче
вићи,Ариље,Дрво-галантерија”д.о.о. 
”Владе Караклајић”ПР, Миросаљци,Ариље 

    
 
 
x 

        

Произвођачи неопасног и инертног 
отпада,Поступање 

ПролетерА.Д.,А.Д.Фасил,”Митекс”д.о.о.,Богутово д.о.о., 
Пироћанац д.о.о.,Стефан д.о.о.,Јасмил д.о.о.,Пролеће 
д.о.о.,Екотекс д.о.о.Избор д.о.о.,Коб д.о.о.,СПР“Сирова 
гора”,СЗСР”Јапандекор”,.АДТР 
“Храст”,АД””Бор”,”Бордини“,”Итроцooп”д.о.о.,Јупитер 
комерц д.о.о.,Јупитер комерц-пчеларство д.о.о. 

  X x   x x    X 

Оператери за сакупљање и транспорт неоп.и 
инертног отпада;Контролна листа за документацију 
 Екогрин-сервис д.о.о.,Живан Ђорђевић ПР 

   X       X  

Бука у  инд. и  угост.обј.у животној средини, 

Пролетер А.Д.,Хавана 
     X X X     

Заштита ваздуха  код  постр.за сагоревање 

ОШСтеванЧоловић,Ариље,ОШЈездимирТрипковић,,Латв
ица,ОШ Ратко Јовановић Крушчица,Дечији вртић,Фасил 
А.Д.(котл.постр.за загрев.послов.прост.),стамбене 
зграде 6 

 x X x      X X X 

Заштита ваздуха код технолошких постројења 

Фасил а.д.,Пролетер а.д.,Митекс д.о.о.,Исак.д.о.о. 
Моравица д.о.о.,Избор д.о.о. 

 

    X X X      

Заштита ваздуха код бензинских станица 
Парамун,д.о.о.,Дечани д.о.о.,НИС А.Д.,Песак Петрол 
д.о.о. 
Велекс фриго д.о.о. 

  X X X X  X   X  

Студија процене утицаја 
Телеком, Вип,Теленор, МХЕ Брусник, 

 x X X X        

 Извори нејонизујућег зрачења, нискофреквентно 
Телеком, Вип,Теленор,антенски радио предајник радио 
93 

 X  X       X X 

Процена ризика постројења и активности која не 
подлежу издавању интегрисане дозволе 
Фасил,Пролетер, 

            

Процена ризика оператера постројења за управљање 
отпадом 
 Екогрин-сервис д.о.о.,Живан Ђорђевић ПР 

   X X X X      

 

http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_RIZ_02.xls
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_RIZ_02.xls
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/otpad/KL_RIZ_01.xlsx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/otpad/KL_RIZ_01.xlsx


Списак надзираних субјеката са процењеним ризико 
 
1.Млекара“Моравица”д.о.о.,прерада млека и производња млечних 
производа,ПИБ104141087,МБ200970035,шифра делатности 15510,Ариље, 
процењени ризик-низак до средњи 
 
I.Текстилна делатност-процењени ризик висок код свих субјеката(текстилни 
отпад се не предаје оператеру са дозволом) 
 
1.”Митекс”д.о.о.Предузеће за производњу и 
промет,ПИБ100501006,МБ07679831,шифре делатности1391, Ступчевићи, Ариље и  
са погоном  фарбаре у Церови(производња спортске одеће и процес фарбања 
синтетичких материјала) 
2.”БОГУТОВО”Д.О.О.ПИБ100786167,МБ07948778,шифра делатности 
1414,производња текстилног рубља,Ариље 
3.”Јасмил”д.о.о.,ПИБ100785145,МБ07852789,шифределатности1413,Грдовићи, 
Ариље,производња одевних предмета 
4.ТТР “Пролеће”, ПИБ100786812,МБ54264348,шифре делатности 18230,производња 
одевних предмета,Рашкова бара, Ариље 
5”Екотекс”д.о.о.,ПИБ100501313,МБ07941072,производња друге одеће,покривки и 
додатака, C14.190, Ариље 
6.”Пироћанац”,д.о.о.МБ07972687,ПИБ100787241,Ариље,производња одевних 
предмета, Ариље 
7.”Стефан”d.o.o.,MB07635419,PIB100500693,шифределатности1392,производња и 
продаја текстилних их предмета, Ариље 
 
II.Дрвно прерађивачка делатност-процењени ризик средњи 
  8.СПР“Сирова гора”,ПИБ101882615,МБ54265085,шифра делатности 
1610,производња даске и паркета, Богојевићи, Ариље,п 
9.СЗСР”Јапан декор”, ПИБ100492834,МБ54934025, производња бродског пода, 
зидних облога од дрвета и пелета, шифре делатности 01610, Ариље 
10.АДТР “Храст”ПИБ100493482, MB54934149,шифре делатности 01610 ,Ариље 
11..АД””Бор””ПИБ100787573, MB17311166,,шифре делатности 01610 , 
аутопрерађивачка и дрвнопрерађивачка радња, Ариље 
12.”Бордини“д.о.о.ПИБ100787356,производња подопокривачких 
елемената(лајсне),претежне шифре делатности 1610 резање и обрада дрвета, 
МБ17311166,Ариље 

13.”Итроцoop”д.о.о.ПИБ106885788,МБ20699809,шифре делатности3101,предузеће 
за производњу намештаја за вртиће и школе, Трешњевица, Ариље 
14.”Јупитеркомерц”д.о.о.,ПИБ100787102,МБ06055745,шифре делатности 
3299предузеће за производњу, промет и маркетинг, Вигоште,Ариље 

 
III.фарбање и плетење тканина-процењени ризик висок 

 
15.”Исак”д.о.о.ПИБ100786003,МБ7829272,шифра делатности 1391,процес бојења 
памучних и мешавине материјала.(памук –ликра,памук-полиестер), Церова, Ариље 

16.”Избор”д.о.о.ПИБ 100786183, МБ7635834, предузеће за производњу и промет, 
шифра делатности 1392,, Грдовићи, Ариље 

17.”Митекс”д.о.о.Предузеће за производњу и промет, ПИБ 100501006, МБ 
07679831,шифре делатности1391, Ступчевићи, Ариље и са погоном фарбаре у 
Церови(производња спортске одеће и процес фарбања синтетичких материјала) 
 



IV. Управљање  неопасним отпадом-процењени ризик низак до средњи 
18.”Екогрин-сервис”д.о.о.д.,ПИБ109006939,МБ21110183,оператер за сакупљање и 
транспорт неопасног отпада, Ариље, оператер са дозволом за уоправљање отпадом 
19.Разна индустријска постројења као произвођачи отпада 
20.Трговинске радње 
21.Живан Ђорђевић ПР Поновна употреба разврстаних материјала МБ 
65247739,ПИБ111186286,оператер за сакупљање и транспорт неопасног отпада 
 
V.Хладњаче 
21.”Станић “д.о.о.,ПИБ-а 100786521,МБ07853742,шифре делатности1039(откуп и 
прерада јагодичастог воћа), Ступчевићи,Ариље 

"СТАНИЋ”д.о.о., Светолика Лазаревића, Ариље,(четири хладњаче, две са високим 
ризиком(бука, амонијак),две са ниским ризиком 

22”.Фруцом фоод”д.о.о.ПИБ 108396985,МБ20991348, шифре и назива 
делатности1039, остала прерада и конзервирање воћа и 
поврћа,Грдовићи,Ариље,низак ризик 

23.”Југотрејд”д.о.о.ПИБ 100786931,матични број 07578849, шифра делатности 
0125,Трешњевица,Ариље,(две хладњаче,једна висок ризик, амонијак, друга 
низак) 
24.“Агродуб”о.д.ПИБа103320066,МБ17474146,шифределатности15330,Миросаљци, 
Ариље,низак ризик 
25.”Продан - цом” Богојевићи,Ариље,низак ризик 
26.”Дреновац”д.о.о.Миросаљци,Ариље,низак ризик 
27””ДБА ПРОМЕТ”,ПИБ104480901,МБ20167947,низак ризик 
28.”Дреновац”д.о.о.Миросаљци, Ариље,низак ризик 
29.”Номил”д.о.о.,Латвица,Ариље ПИБ103371371 ,низак ризик 

30.”Лаки”д.о.о.,Ступчевићи, Ариље МБ06402445,ПИБ100785627,низак ризик 

31”Фригојуниор”,Вигоште,Ариље,низак ризик 

 
VI.Извори нејонизујућег зрачење 
25.“Теленор д.о.о.,матичног броја 20147229, ПИБ-а104318304,регистарског 
броја114660,Омладинских бригада 90,11070 Нови Београд,средњи ризик 

26.”Телеком Србија” а.д.Београд,ПИБ10002887,МБ17162543, средњи ризик 
27.”ВИПмобиле”д.о.о.МБ20220023Београд, средњи ризик 
додати виско фреквентне 
VII. Mеталска индустрија 
28.”ФАСИЛ”А.Д.АРИЉЕ,металскаиндустрија,пиб100785196,МБ07413483 производња 
КЛИЗНИХ ЛЕЖАЈА легура бакра, бронзе и месинга,ПРОИЗВОДЊА 
ИНДУСТРИЈСКИХ СИТА ОД полиамидних, полиппрппиленских и полиестерских 
жица,и од челичних жица,шифра делатности 02593,висок ризик(велике количине 
незбринутог инд.отпада од пластике) 
29.А.Д.”Пролетер”Ариље-висок ризик ,бука 
 
VIII Угоститељски објекти: 
30.”Смиљанић комерц”,огранак мотел, Млинарев сан, Ариље, делатност, 
угоститељство и хотелијерство,низак риик 
31.,СУР “Слобода” власник,Милпвановић Радомир,низак ризик 
32.“Хавана клуб”МБ0722131,низак до средњи 
33.“Прогрес-тис “КРИСТАЛ,пиб21038440 ,”Трговина Коб”,Ариље,низак до средњи 
34.Ресторан “Рибар”, низак ризик 
35.хотел “Корал”,Трешњевица, Ариље,низак ризик 
36.УГОСТИТЕЉСКО ПЕКАРСКА РАДЊА “ЛОЋАВА”низак ризик 



37.”Брзи пират”,низак ризик 
38.Пекара “Македонац”низак до средњи 
39.”Наша пекара”низак ризик 
40.Трговина “Коб”са услугом печења хране,средњи ризик 
41. Пицерија, низак ризик 
42.пекара “Три брата”низак ризик 
43.роштиљнице,низак ризик 
 
 IX Пумпне и бензинске станице-низак до средњи 
 
45.”Парамун”д.о.о.,7374062,ПИБ-а 100786476 и шифре делатности 4730, 
46. “Велекс-фриго" д.о.о.Војводе Степе бб, Ариље 
47.“Ауто -кући Рајевић”д.о.о.,Рашкова бара 102,МБ 17341910 ,ПИБ 100493169 

48.”Тигар петрол”д.о.о.,УлицаДрагославаЈовановићаброј1,Београд,матичног броја 
20482826,ПИБ-а 105906457 и шифре делатности4690, станица у Ариљу, 
Улица22.августа 
49.,”Песак-петрол”д.о.о.,Вука Караџића број 9.,Пожега, пумпна станица у 
Ариљу,Улица 22.август, делатност,Нафта и нафтни деривати,,МБ 20130202,ПИБ 
104282212,шифра делатности4370, 
50.”Нис петрол”, Стевана Чоловића 21,Ариље, 
51.”Дечани”д.о.о.,22.августа, Ариље 
 
X Емисије у ваздух-средњи ризик 

 
52.Основнeшколе:”СтеванЧоловић”Ариље,“ЈездимирТрипковић”Латвица,Ратк
о Јовановић,,Крушчица 
53.Средњошколски центар “Свети Ахилије”Ариље 
54.сито штампа 
55.Заједнички емитер у предузећу “Митекс” и “Исак”, Церова, Ариље,фарбање 
и плетење текстила 
56.стамбене зграде 
57.дрвно прерађивачке радње 
58.Металске индустрије,"Фасил”а.д., А.Д.Пролетер 
 
XI Вулканизерске и аутомеханичарске радње-низак до средњи ризик 

58.ЗТУР“Глишић”,вулканизерске услуге,сервис и продаја, 
”Пнеуматик сервис”,вулканизер, продаја, 
"Ауто перионица “Сјај Чоловић”,одржавање и поправка мот.возила, 
Ауто сервис “Ћиро”, Вирово Ариље, 
Ауто сервис “Вујо”, 
Ауто сервис “Вук” 
Good Tyres,одр.и попр.мот.возила 
Ауто сервис “Благојевић”, Церова, Ариље 
Ауто сервис”Бојовић”, Ариље 
Ауто сервис ”Гами моторс”,Радничка 5 
Ауто сервис”Рогић” 
ТЗР”Самарџић Шуцо” 
Ауто сервис “Радичевић VI”,Вигоште,Ариље 
“Нешо ДЈ транс”д.о.о., одржавање и поправка возила 
Ауто сервис  ГМГоран Милошевић 
Ауто сервис Иван Митровић,Трешњевица, Ариље 
Ауто центар Митровић, Ступчевићи, Ариље 



СЗР “Голдони”, Ариље 
СЗТР “Обрадовић пнеуматик” 
СЗВР “Цоле ЈС” 
Ауто сервис “ЧЕП” 
Ауто сервис”Кристал” 
ЗТКР “Ауто теx”Богојевићи, Ариље 
 
 
Контролне листе: 
 
Контрола упр.отпад.        Нејонизујуће зр.      Заштита животне средине у индустријским    
                                                                                            објектима: 

КЛ-41-03/05                         КЛ-22-02/05                   КЛ-26-03/05    
КЛ-42-03/05                         КЛ-23-02/05                   КЛ-27-03/05 

КЛ-43-03/05                         КЛ-24-01/05                   КЛ-30-03/05 

КЛ-44-02/05                         КЛ-25-01/05                   КЛ-31-04/05 

КЛ-45-02/05                                                                КЛ-32-04/05 

КЛ-46-02/05                                                                КЛ-37-04/05 

КЛ-49-02/05                                                                КЛ-76-01/05 
КЛ-59-01/05                                                                КЛ-77-01/05 

КЛ-60-02/05                                                                КЛ-78-01/05 

                                                                                    КЛ-79-01/05          
                                                                                    КЛ-35-02/05 

                                                                                             КЛ-38-02/05 

                                                                                    КЛ-39-02/05 

                                                                                         КЛ-40-02/05 

                                                                                     
Заштита природе: 

 КЛ-75-02/03 

       Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора - (5)пет мечено. 
 
                                                                                                                    Инспектор за зжс: 

                                                                                                Бјекић Радосава 
 

                                                                                   
                                                                                                     

                                                                                                          
                                                                                              

 
              

         
               
           
          
 
 
                                                                                              
      
 
 
 
 

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/oblast-zastita-zivotne-sredine-u-industrijskim-objektima/
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_SPU_01.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_BUK_01.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_INT_01.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_INT_02.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_INT_02.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_REG_01.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_03.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_03.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_03.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_03.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_01-sagorevanje-kontinualno.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_02-stacionarni-povremeno.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_01-sagorevanje-povremeno.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_02-stacionarni-povremeno.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_VAZ_03.docx
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_KAL_01.xls
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_RIZ_01.xls
http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/liste/industrija/KL_RIZ_01.xls


 
 
 
 
 
      Доставити: 
 
     1.Министарство заштите животне средине 
      Сектор за надзор и предострожност, Др.Ивана Рибара бр.91 
     11070  Нови Београд 
     2.Званични сајт ОУАриље,објава,  sajt.objava@gmail.com 
     3.Архива предмета 
 
 
 
 
 


