
РАДИОНИЦА 

„Индустрија” 

 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА ИНДУСТРИЈА 

  

Локација: Територијално мала ЈЛС у централној Србији. Састанак организован у просторијама 

ЈЛС  на захтев представника руководства ЈЛС, због поднете представке од стране НВО и све 

већег пристиска да се проблем што пре реши  

Опис ситуације:  

Републичка инспекција за заштиту животне средине добила је пријаву, а уједно и жалбу на 

непоступање надлежног локалног инспектора за ЗЖС, да предузеће „МИРИС АБ”  Д.О.О. 

загађује животну средину: испушта у воду материје непознатог састава, али специфичног 

мириса.  

У пријави, коју је послала локална НВО у име околног становништва, захтева се од инспекције 

да се поступа у складу са овлашћењима и становницима околних кућа обезбеди право на 

здраву животну средину. 

Предузеће „МИРИС АБ” Д.О.О. бави се последњих 10-ак година површинском обрадом 

метала. Започело је  као мало породично предузеће, развијало се годинама.   Погон  је изграђен 

на ободу насеља. На само 200м од  погона локално становништво је нелегално изградило 

станбене објекте, који су тренутно у процесу легализације. Иако се мештани познају са 

власницима предузећа, жалбе упућене надлежном органу на рад предузећа ''МИРИС АБ''  

ДОО, све су учесталије. Како се предузеће развија, дошло је до промена у структури 

власништва. Предузеће је продато страном инвеститору, који има велике планове за развој и 

који је у прва три месеца већ запослио неколико десетина младих људи из окружења. 

Производња се повећала, а самим тим повећала се и емисија у медије животне средине. 

Руководство планира да се озбиљније посвети заштити животне средине и да значајна средства 

уложи у постројење за прераду отпадних вода (вредности измерених параметара показују веће 

вредности од законом прописаних). 

Међутим, све је то још увек у домену планова и оправдање  руководства је како су инвестиције 

финансијски захтевне, а на притужбе, по питању повећаног загађења воде, руководство се 

брани законски прописаним роковима за достизање ГВЕ (граничне вредности емисије),  а то 

је 2025. година. 

Учесници:  

1. локални иинспектор заштите животне средине,  

2. представник локлане НВО која је поднела пријаву,  

3. представник грађана који је пријавио проблем локалној НВО 

4. представник менаџмента предузећа „МИРИС АБ” Д.О.О. 

5. представник руководства локалне самоуправе. 

 

 



ИГРА УЛОГА - ИНДУСТРИЈА 

 

У оквиру рада у групама, организовали смо игру улога са темом загађење у области индустрије 

(инспекцијски надзор локалног инспектора за ЗЖС у предузећу које се бави обрадом метала). 

Извршена је подела на тимове (5 тимова - сваки тим једна улога, представника тима смо 

одредили и он ће представљати Тим на састанку).  

Након тога, потребно је да, на основу описа случаја који вам је достављен, договорите основну 

стратегију наступања. Могуће је да се представник тима консултује са својом групом и током 

састанка, али вас молимо да то радите, без нарушавања тока игре. Тим може да затражи и једну 

кратку паузу (1-2 мин) за консултације током трајања игре.  

По уласку у салу где се одржава игра (о месту ћете бити обавештени), тим и његов представник 

узимају улогу која им је дата. Представник тима може задржати своје име или измислити неко 

друго које ће рећи на самом састанку.  

Игру воде два фасилитатора, који ће представити игру и даље је усмеравати. Игра ће трајати 

највише сат времена, а затим ћемо имати отворену дискусију о случају и игри (у нашим 

стварним улогама).  

 

РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА 

- инспектор сачињава записник о утврђеном чињеничном стању и сакупља извештаје о 

резулататима мерења у ваздух, воде и количини генерисаног отпада.  

- доноси решење којим налаже да емисија загђујућих материја у ваздух буде испод 

законом прописаних граничних вредности и да се произведени отпад предаје 

искључиво првном лицу овлашћеном за преузимање те врсте отпада. 

- уколико се предузеће налази ван територије Града Београда, прослеђује се надлежној 

инспекцији за заштиту животне средине да изврши контролу у складу са прописима 

којим се уређује поступање са технолошким отпадним водама и прослеђује јој пријаву 

(за контролу поступања са технолошким отпадним водама надлежне су републичка, 

покрајинска или инспекцијаза заштиту животне средине Града Београда, у зависности 

од тога на којој се локацији дешава испуштање).  

- Уколико је законима прописано и у зависности од констатоване нерегуларности, 

подноси прекршајну или кривичну пријаву 

- обавештава подносиоца пријаве (НВО) о поступању по представци. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Развој индустрије и производње не сме се вршити по цену нарушавања квалитета нашег 

окружења. Свако лице, у оквиру својих активности и делокруга свог рада мора допринети 

подизању свести и унапређењу стања животне средине.   

Неоходно радити на повећању независности и самосталности у раду локалних инспектора 

заштите животне средине, информисању и едукацији становништва и доносиоца одлука о 

значају заштите животне средине и утицају загађења на здравље људи, подршци независног 

рада НВО и бољем планирању инвестиција које могу доводе до загађења уз обавезну израду 

сртучне и детаљне анализе утицаја и упознавања јавности са истом.   

Неопходна је промена свести на начин да се схвати да загађење доноси обољење и да нема 

новца који то може да оправда 


