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План рада републичке инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину направљен је у складу са важећом законском 

регулативом из области заштите животне средине. 

 

Инспекцијски надзор вршиће се у складу са 16 закона и подзаконских аката донетих на основу истих и то:  

1. Закон о заштити животне средине  

2. Закон о процени утицаја на животну средину 

3. Закон о заштити ваздуха 

4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

5. Закон о заштити од буке у животној средини 

6. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 

7. Закон о водама 

8. Закон о управљању отпадом 

9. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду 

10. Закон о хемикалијама 

11. Закон о биоцидним производима 

12. Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању  

13. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 

14. Закон о заштити природе 

15. Закон о националним парковима 

16. Закон о заштити земљишта 

 

Као и на основу следећих закона: 

1. Закон о инспекцијском надзору  

2. Закон о општем управном поступку 

3. Закон о државној управи 

4. Закон о прекршајима 

5. Закон о привредним преступима  

6. Кривичног законика 

7. Закон о планирању и изградњи 



Део наведених прописа из области заштите животне средине, поверен је Аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе. 

Такође, инспекцијски надзор над извршавањем поверених послова врши Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У 

складу са чланом 12., став 11 Закона о инспекцијском надзору, републичка инспекција за заштиту животне средине, врши 

координацију послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици 

локалне самоуправе, применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна управа.  

Укупан број инспектора за заштиту животне средине је тренутно 62 (од 69 систематизованих радних места), распоређених у 5 

одељења:  

- Одељење за индустрију; 

- Одељења за отпад и земљиште; 

- Одељење за удесе и хемикалије; 

- Одељење за природу; 

- Одељење за поверене послове; 

Очекиван обим ванредних прегледа у 2017. години износи 50% од укупног броја инспекцијских надзора. 

Алати који су коришћени за процену ризика су специфични за сваку област. 

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Инспекцијски надзор постројења за која је издата интегрисана дозвола  

Инспекцијски надзор постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе  

 Инспекцијски надзор централних постројења за пречишћавање 

отпадних вода  

 

 Инспекцијски надзор комуналних предузећа која сакупљају и испуштају отпадне воде у реципијент 

Инспекцијски надзор правних лица и предузетника који испуштају отпадне воде у реципијент или систем јавне канализације 

Инспекцијски надзор из области управљања опасним отпадом код произвођача отпада 

Инспекцијски надзор из области загађивања ваздуха од објеката у надлежности републичке инспекције за заштиту животне средине  

Инспекцијски надзор из области емисије буке у животну средину објеката у надлежности републичке инспекције за заштиту животне 

средине 

Инспекцијски надзор спровођења услова и мера из одлуке министарства којом је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну 

средину, односно да није потребна израда студије 

Инспекцијски надзор загађења земљишта  

Инспекцијски надзори по захтеву Агенције за заштиту животне средине 



 Инспекцијски надзор здравствених установа које врше складиштење и третман медицинског 

инфективног отпада  

Инспекцијски надзор оператера који поседују дозволе за управљање отпадом издате од стране министарства надлежног за послове 

заштите животне средине  

Инспекцијски надзор оператера који поседују дозволе за тетман опасног отпада у мобилном постројењу  

Инспекцијски надзор испуњености услова за рад постројења за складиштење и/или третман и/или  поновно искоришћење и/или одлагање 

отпада 

Инспекцијски надзор испуњености услова заштите животне средине за рад постројења за прераду увезеног отпада 

Инспекцијски надзори по захтевима оператера, који су конкурисали за доделу подстицајних средстава на основу објављеног Јавног 

конкурса за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање 

енергије 

Инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката за које се сумња да се баве делатношћу управљања отпадом 

Инспекцијски надзор привредних субјеката код којих постоји могућност загађења земљишта или је утврђено загађење земљишта  

Инспекцијски надзор несанитарних депонија – сметлишта  

Инспекцијски надзор севесо постројења - контрола мера превенције из Извештаја о безбедности, Плана заштите од удеса и Политике 

превенције удеса 

Инспекцијски надзор за процену ризика севесо оператера и 

идентификацију оператера у складу са изменама Правилника о 

Листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 

одређивање врсте документа које израђује оператер севесо 

постројења. 

  

Инспекцијски надзор контроле безбедносног листа и обележавања хемикалија 

Инспекцијски надзор контроле стављања у промет биоцидних производа  

Инспекцијски надзор вођење евиденције о хемикалијама и саветника за хемикалије 

Инспекцијски надзор контроле хемикалија код произвођача и 

увозника производа/смеша на бази цемента 

  

  Инспекцијски надзор контроле хемикалија – смеша које се користе 

за дезодорацију затвореног простора 

Инспекцијски надзор код управљача заштићених подручја  

Инспекцијски надзор код корисника заштићених подручја   

Инспекцијски надзор у предузећима која се баве прометом заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива  

 Инспекцијски надзори контроле сакупљања заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива на 

откупним местима 

Инспекцијски надзори предузећа, предузетника и физичких лица у складу са издатим CITES дозволама 



Инспекцијски надзори код држаоца заштићених дивљих врста животиња у заточеништву 

                                                           Инспекцијски надзори  ЗОО 

вртова 

 Инспекцијски надзори  ЗОО 

вртова 

Координација послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици локалне 

самоуправе у циљу уједначавања рада и поступања инспекције према надзираним субјектима;  

Вршење инспекцијског надзора у јединицама локалне самоуправе у којима нема инспектора за заштиту животне средине 

Издавање потребних инструкција за рад инспекције, упутства и метод вршења инспекцијског надзора. 

Успостављање система планирања и извештавања инспекција којима су поверени послови 

Надзор над радом инспекцијског органа којем су поверени послови  

Сарадња са инспекторима јединица локалне самоуправе, са пружањем помоћи, разменом података и заједничке мере и сарадње од значаја 

за инспекцијски надзор. 

Заједничке акције са другим инспекцијама и органима * (заједничке акције су дате у прилогу овог плана) 

Инспекцијски надзори по решењима, дозволама,сагласностима... из области заштите животне средине 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву надзираног субјекта као утврђујући у складу са посебним законом и као 

потврђујући  

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву правног или физичког лица или са циљем предузимања хитних мера  када је 

процењен ризик висок или критичан 

Контролни и допунски инспекцијски надзори  

Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места - службене саветодавне 

посете  

Координација рада Радне групе за заштиту природних ресурса.  

Сарадња са истражним и правосудним органима 

Вођење евиденције о поднетим пријавама за привредни преступ, прекршајним и кривичним пријавама 

Вођење евиденције о одлукама надлежних судских органа 

Сарадња са Привредном комором, СКГО и т.д. 

Припрема и израда месечног и Годишњег извештаја о раду 

Учествовање инспектора у едукацијама (тренинзи, семинари, радионице, студијска путовања...)  

 



Прилог: Предлог заједничких и координисаних акција инспекције за заштиту животне средине са другим инспекцијским 

органима у 2017. години 

 

Р.БР. 

ПРЕДМЕТ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

И КООРДИНИСАНЕ 

АКЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ 

2017.година 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

1. 

Контрола  постројења за 

прераду воћа, поврћа  и 

меса, постројења за третман 

и прераду млека 

Инспекција: 

1.водна 

2.за ЗЖС, 

 

       

 

    

2. Контрола фарми свиња за 

које се издаје интегрисана 

дозвола 

Инспекција: 

1. за ЗЖС на свим 

нивоима 

2.ветеринарска 

3.водна 

4.пољопривредна 

(формирање мање 

Радне групе) 

            

3. Контрола постројења за 

одлагање и рециклажу 

животињског отпада 

(Сомбор,Ћуприја, Бачка 

Tопола) 

1. за ЗЖС на свим 

нивоима 

2. ветеринарска 

            

4. Инспекцијски надзор код 

увозника и произвођача 

родентицида који се користе 

на фармама,  контрола 

биоцидних производа PT 14 

(родентициди)  

Заједничка акција: 

1. инспекција за ЗЖС  

2. ветеринарска 

инспекција 

            

5. Контрола заштите од 

хемијског удеса код севесо 

постројења на чијој 

локацији се складишти 

хлор. 

1. инспекције за ЗЖС  

2.противпожарна 

инспекција 

            

 


