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                              ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020.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 2020.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 

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/


•Контрола управљања отпадом(неопасним и инертним) 

•Заштита природе 

уз обавезно праћење измена контролних листа, те се за 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-kontrola-upravljanja-otpadom/
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., 14/2016 и 95/2018) 
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.,) 
10.Закон 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 бр.18/2016.) 
12.Закон о инспекцијском надзору(Сл.гласник РС бр.36/2015.,44/2018  и 95/2018)    
13.Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље 
(Сл.гласник општине Ариље бр,4/2015.),Одлуkа 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: 
 
     1.Табеларни приказ активности инспекције за зжс по месецима(редовни инспекцијски 

надзор) са списком надзираних субјеката и процењеним ризиком  
     2.Списак контролних листа које инспекција за зжс  користи при редовном 

инспекцијским надзорима 
       
 
 
 
 

Контролне листе: 
 

 

Заштита од нејонизујућег зрачења: 

         

   КЛ-01-01/01                                         

   КЛ-02-01/01  

 

 

Заштита животне средине у индустријским објектима: 

 

   КЛ-01-01/01    Студија о процени утицаја 

 

   КЛ-02-01/01   ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ СА     

                           КОНТИНУАЛНИМ  МЕРЕЊЕМ 
 



   КЛ-03-01/01  ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ  

                            КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА 
 
 

   КЛ-04-01/01  ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА 

                           КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ 
 
   

КЛ-05-01/01  ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ 

КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА 
 
 

        

    КЛ-06-01/01    ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА 

 

    КЛ-08-01/01    Поступање произвођача неопасног и инертног отпада 
 
    КЛ-10-01/01     ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

 

     КЛ-11-01/01      ДОСТАВА ПОДАТАКА 

 
 

Контрола управљања отпадом: 
 
 

   КЛ-01-01/01    ОПЕРАТЕР ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

   КЛ-04-01/01   УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА      

                            ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 

 КЛ-06-01/01    НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ - СМЕТЛИШТА 

 
 
 
 
   
                                       

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

                                                                                   
                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                              

 

              
        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 



 
 
 
 
 


