
                                  НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше органи државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе.  

Стварна надлежност за поступање инспекције у области заштите животне средине одређена је прописима којима се уређује ова 

област, као што је управљање отпадом, заштита ваздуха, природе, вода, рибљег фонда, заштита од буке, нејонизујућих и јонизујућих 

зрачења, хемикалија и биоцидних производа и др.  

Законима из области заштите животне средине послови инспекцијског надзора су поверени аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе. 

Због обимности и сложености законских и подзаконских аката у области заштите животне средине (17 Закона и  преко 240 

подзаконских аката), Сектор инспекције за заштиту животне средине, припремио је ''Табелу  надлежности'' која представља свеобухватан и 

уједначен приступ надлежности инспекција.  

Табела не замењује законске прописе, већ је алат да се на једноставнији и лакши начин препознају стварне надлежности на свим 

нивоима у инспекцијском надзору. 

Табела надлежности има за циљ да помогне како инспекцијама, тако и свим заинтересованим субјектима и јавности, да на 

једноставнији начин препознају стварне надлежности на свим нивоима у инспекцијском надзору. 

 

 
Надлежности инспекције у области 

заштите животне средине 

Републичка 

инспекција 

Покрајинска 

инспекција 

Градска/ општинска 

инспекција 
НАПОМЕНА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада, за постројења за које 

интегрисану дозволу издаје Министарство 

    

Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада, за постројења за које 

интегрисану дозволу издаје надлежни орган 

АП Војводине 

    

Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада, за постројења за које 

интегрисану дозволу издаје град/јединица 

локалне самоуправе 

    



Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада код произвођача опасног 

отпада 

    

Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада код произвођача опасног 

отпада на територији АП Војводине 

    

Контрола спровођења и ажурирања Плана 

управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада код произвођача инертног и 

неопасног отпада 

    

Контрола спровођења и ажурирања Радног 

плана постројења за управљање отпадом за 

које је дозволу издало Министарство 
    

Контрола спровођења и ажурирања Радног 

плана постројења за управљање отпадом за 

које је дозволу издао надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола спровођења и ажурирања Радног 

плана постројења за управљање отпадом за 

које је дозволу издао надлежни орган 

града/јединице локалне самоуправе 

    

Контрола испуњености услова за поступање са 

производним остацима као са нус 

производима и поседовања докумената којима 

се доказује испуњеност прописаних услова 

    

Контрола испуњености услова за престанак 

статуса отпада и техничких захтева за 

поједине врсте отпада које престају да буду 

отпад 

    

Контрола употребе и коришћења 

одговарајућих технологија и ефикасног 

коришћења сировина и енергије у 

постројењима за које дозволу за изградњу, 

односно употребну дозволу, издаје 

републички орган 

    



Контрола употребе и коришћења 

одговарајућих технологија и ефикасног 

коришћења сировина и енергије у 

постројењима за које дозволу за изградњу, 

односно употребну дозволу, издаје надлежни 

орган АП Војводине 

    

Контрола употребе и коришћења 

одговарајућих технологија и ефикасног 

коришћења сировина и енергије у 

постројењима за које дозволу за изградњу, 

односно употребну дозволу, издаје надлежни 

орган града/ јединице локалне самоуправе 

    

Контрола управљања отпадом у постројењима 

која стварају опасан отпад и примену мера и 

поступака за смањење његових количина или 

опасних својстава 

    

Контрола управљања отпадом у постројењима 

која стварају опасан отпад и примену мера и 

поступака за смањење његових количина или 

опасних својстава, на територији АП 

Војводина 

    

Контрола управљања отпадом у постројењима 

која стварају неопасан отпад и примена мера и 

поступака за смањење његових количина  

    

Контрола делатности сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана, поновног 

искоришћења и одлагања опасног отпада, 

третмана инертног и неопасног отпада 

спаљивањем и третман отпада у мобилном 

постројењу за  које дозволе издаје 

Министарство 

    

Контрола делатности сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана, поновног 

искоришћења и одлагања отпада, за  које 

дозволе издаје надлежни орган АП Војводина 

   

Осим контроле третмана 

отпада у мобилним 

постројењима и третмана 

инертног и неопасног 

отпада спаљивањем 



Контрола делатности сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана, поновног 

искоришћења и одлагања инертног и 

неопасног отпада, за  које дозволе издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола услова утврђених у дозволи за 

обављање делатности у области управљања 

отпадом (техничке карактеристике, 

капацитети, рад постројења, мониторинг, 

мере) за дозволе које издаје Министарство  

    

Контрола услова утврђених у дозволи за 

обављање делатности у области управљања 

отпадом (техничке карактеристике, 

капацитети, рад постројења, мониторинг, 

мере) за дозволе које издаје надлежни орган 

АП Војводине 

    

Контрола услова утврђених у дозволи за 

обављање делатности у области управљања 

отпадом (техничке карактеристике, 

капацитети, рад постројења, мониторинг, 

мере) за дозволе које издаје надлежни орган 

града/јединице локалне самоуправе 

    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за складиштење, третман и 

одлагање отпада, за које дозволу издаје 

Министарство 

    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за складиштење, третман и 

одлагање отпада, за које дозволу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за складиштење, третман и 

одлагање отпада, за које дозволу издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола поступања са опасним отпадом у 

току његовог сакупљања и транспорта, 

односно у току његовог кретања 
    



Контрола поступања са опасним отпадом у 

току његовог сакупљања и транспорта, 

односно у току његовог кретања на територији 

АП Војводине 

    

Контрола поступања са инертним и неопасним 

отпадом, осим отпада из домаћинства, у току 

његовог сакупљања и транспорта, односно у 

току његовог кретања  

    

Контрола поступања са отпадом у 

прекограничном кретању (увоз, извоз и 

транзит отпада) 
    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за одлагање отпада, посебно 

надзор локације пре отпочињања операција 

одлагања отпада, за које дозволу издаје 

Министарство 

    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за одлагање отпада, посебно 

надзор локације пре отпочињања операција 

одлагања отпада, за које дозволу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола испуњености услова за рад 

постројења за одлагање отпада, посебно 

надзор локације пре отпочињања операција 

одлагања отпада, за које дозволу издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола затварања и рекултивације 

постојећих депонија отпада и надзор над 

депонијом после њеног затварања 
   

За пројекте санације, 

затварања и рекултивације 

депонија, на које 

сагласност даје 

Министарство 

Контрола затварања и рекултивације 

постојећих депонија отпада и надзор над 

депонијом после њеног затварања, на 

територији АП Војводине 

   

За пројекте санације, 

затварања и рекултивације 

депонија, на које 

сагласност даје надлежни 

орган аутономне покрајине 

Контрола поступка класификације, 

складиштења, паковања, обележавања и 

транспорта опасног отпада 
    



Контрола поступка класификације, 

складиштења, паковања, обележавања и 

транспорта опасног отпада, на територији АП 

Војводине 

    

Контрола производа који после употребе 

постају посебни токови отпада 
    

Контрола производа који после употребе 

постају посебни токови отпада на територији 

АП Војводине, осим увоза производа који 

после употребе постају посебни токови отпада 

    

Контрола поступања са отпадом у складу са 

прописаним обавезама управљања посебним 

токовима отпада 
    

Контрола поступања са отпадом у складу са 

прописаним обавезама управљања посебним 

токовима отпада, на територији АП Војводина 

    

Контрола поступања са отпадним гумама у 

складу са прописаним обавезама управљања 

посебним токовима отпада 

    

Контрола примене прописаних мера и 

поступака за спречавање удеса и у случају 

удеса, из дозвола које издаје Министарство 
    

Контрола примене прописаних мера и 

поступака за спречавање удеса и у случају 

удеса, из дозвола које издаје надлежни орган 

АП Војводине 

    

Контрола примене прописаних мера и 

поступака за спречавање удеса и у случају 

удеса, из дозвола које издаје надлежни орган 

града/јединице локалне самоуправе 

    

Контрола рада лица одговорног за управљање 

опасним отпадом 
    

Контрола рада лица одговорног за управљање 

опасним отпадом, на територији АП 

Војводине 

    

Контрола рада лица одговорног за управљање 

инертним и неопасним отпадом 
    



Контрола рада квалификованог лица 

одговорног за стручан рад у постројењу за 

управљање отпадом, за које дозволу издаје 

Министарство 

    

Контрола рада квалификованог лица 

одговорног за стручан рад у постројењу за 

управљање отпадом, за које дозволу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола рада квалификованог лица 

одговорног за стручан рад у постројењу за 

управљање отпадом, за које дозволу издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању опасним отпадом код 

произвођача отпада  
    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању опасним отпадом код 

произвођача отпада на територији АП 

Војводине 

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању инертним и 

неопасним отпадом код произвођача отпада  

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању отпадом и 

достављања прописаних извештаја о отпаду, 

за постројења за које је дозволу издало 

Министарство 

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању отпадом и 

достављања прописаних извештаја о отпаду, 

за постројења за које је дозволу издао 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању отпадом и 

достављања прописаних извештаја о отпаду, 

за постројења  за које је дозволу издао 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    



Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању посебним токовима 

отпада 
    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о управљању посебним токовима 

отпада на територији АП Војводине 

    

Контрола вођења и чувања прописане 

евиденције о отпадним гумама 
    

Контрола послова код посредника у 

управљању отпадом и трговаца отпадом 
    

Контрола управљања комуналним отпадом     

АМБАЛАЖА И АМБАЛАЖНИ ОТПАД 
Контрола сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана и одлагања 

амбалажног отпада 
    

Контрола сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана и одлагања 

амбалажног отпада на територији АП 

Војводине 

    

Контрола да ли  произвођач, увозник, 

пакер/пунилац, испоручилац или крајњи 

корисник поступа у складу са дозволом за 

сопствено управљање амбалажним отпадом, 

или је своју обавезу пренео на оператера 

    

Контрола  управљања амбалажним отпадом  

код произвођача, увозника, пакера/пунилаца, 

испоручиоца или крајњег корисника, који 

немају дозволу за сопствено управљање 

амбалажним отпадом 

    

Контрола  управљања амбалажним отпадом  

код произвођача, увозника, пакера/пунилаца, 

испоручиоца или крајњег корисника, који 

немају дозволу за сопствено управљање 

амбалажним отпадом, на територији АП 

Војводине 

    

Контрола да ли оператер система управљања 

амбалажним отпадом поступа у складу са 

дозволом  
   

Дозволу за рад оператера 

система управљања 

амабалажним отпадом 

издаје Министарство 



Контрола да ли  је оператер система 

управљања амбалажним отпадом организовао 

један или више центара за сакупљање, 

разврставање и привремено складиштење 

амбалажног отпада 

    

Контрола да ли оператер система управљања 

амбалажним отпадом обавештава јавност и 

крајње кориснике у складу са Законом 
    

Контрола да ли  произвођач, увозник, 

пакер/пунилац, испоручилац врши 

достављање годишњег извештаја о управљању 

амбалажом и амбалажним отпадом 

    

Контрола да ли  произвођач, увозник, 

пакер/пунилац, испоручилац врши 

достављање годишњег извештаја о управљању 

амбалажом и амбалажним отпадом, на 

територији АП Војводине 

    

Контрола постројења за третман и одлагање 

амбалажног отпада за које дозволу издаје 

Министарство 
    

Контрола постројења за третман и одлагање 

амбалажног отпада за које дозволу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола постројења за третман и одлагање 

амбалажног отпада за које дозволу издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола поступања са амбалажним отпадом 

који је загађен опасним или другим 

материјама 
    

 

Контрола поступања са амбалажним отпадом  

који је загађен опасним или другим 

материјама на територији АП Војводине 

 

    

Контрола услова заштите животне средине 

које амбалажа мора да испуњава за стављање 

у промет 

   

Контролу стављања 

амбалаже у промет врши 

Министарство за трговину, 

преко тржишних 

инспектора 



ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за добијање сагласности 

на процену утицаја/затеченог стања за 

пројекте за које је обавезна процена утицаја, 

за које одобрење за изградњу пројекта издаје 

надлежни републички орган 

    

Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за добијање сагласности 

на процену утицаја/затеченог за пројекте за 

које је обавезна процена утицаја, за које 

одобрење за изградњу пројекта издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за добијање сагласности 

на процену утицаја/затеченог стања за 

пројекте за које је обавезна процена утицаја, 

за које одобрење за изградњу пројекта издаје 

надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    

Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за одлучивање о потреби 

процене утицаја за пројекте за које се може 

захтевати процена утицаја, за које одобрење за 

изградњу пројекта издаје надлежни 

републички орган 

    

Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за одлучивање о потреби 

процене утицаја за пројекте за које се може 

захтевати процена утицаја, за које одобрење за 

изградњу пројекта издаје надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола да ли је извршена обавеза 

подношења захтева за одлучивање о потреби 

процене утицаја за пројекте за које се може 

захтевати процена утицаја, за које одобрење за 

изградњу пројекта издаје надлежни орган 

града/јединице локалне самоуправе 

    



Контрола извршавања обавеза носиоца 

пројекта из Студије о процени утицаја/Студије 

затеченог стања, а на коју је Одлуку о давању 

сагласности дало надлежно Министарство 

    

Контрола извршавања обавеза носиоца 

пројекта из Студије о процени утицаја/ 

Студије затеченог стања, а на коју је Одлуку о 

давању сагласности дао надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола извршавања обавеза носиоца 

пројекта из Студије о процени утицаја/Студије 

затеченог стања, а на коју је Одлуку о давању 

сагласности дао надлежни орган 

града/јединице локалне самоуправе 

    

ИНТЕГРИСАНО СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Контрола да ли нова постројења имају 

интегрисану дозволу издату у складу са 

Законом о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине, за које 

дозволу за изградњу издаје министарство  

    

Контрола да ли нова постројења имају 

интегрисану дозволу издату у складу са 

Законом о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине, за које 

дозволу за изградњу издаје надлежни орган 

АП Војводина 

    

Контрола да ли нова постројења имају 

интегрисану дозволу издату у складу са 

Законом о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине, за које 

дозволу за изградњу издаје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли су постојећа постројења 

поднела захтев за издавање интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

министарство 

    

Контрола да ли су постојећа постројења 

поднела захтев за издавање интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган АП Војводина 

    



Контрола да ли су постојећа постројења 

поднела захтев за издавање интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли се рад постројења одвија у 

складу са условима из издате интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

министарство 

    

Контрола да ли се рад постројења одвија у 

складу са условима из издате интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган АП Војводина 

    

Контрола да ли се рад постројења одвија у 

складу са условима из издате интегрисане 

дозволе за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли интегрисано постројење 

обавештава надлежни орган о свакој промени 

у раду, односно у функционисању постројења, 

за које дозволу за изградњу издаје 

министарство 

    

Контрола да ли интегрисано постројење 

обавештава надлежни орган о свакој промени 

у раду, односно у функционисању постројења, 

за које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган АП Војводина 

    

Контрола да ли интегрисано постројење 

обавештава надлежни орган о свакој промени 

у раду, односно у функционисању постројења, 

за које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе 

    

ЗАШТИТА ВАЗДУХА 
Контрола да ли је извор загађивања ваздуха 

пројектован, изграђен, опремљен, коришћен и 

одржаван тако да емисија буде у прописаним 

границама, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје Министарство 

    



Контрола да ли је извор загађивања ваздуха 

пројектован, изграђен, опремљен, коришћен и 

одржаван тако да емисија буде у прописаним 

границама, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола да ли је извор загађивања ваздуха 

пројектован, изграђен, опремљен, коришћен и 

одржаван тако да емисија буде у прописаним 

границама, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

    

Контрола да ли су у случају прекорачења 

граничних вредности емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, предузете 

прописане односно наложене мере, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

Министарство 

    

Контрола да ли су у случају прекорачења 

граничних вредности емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, предузете 

прописане односно наложене мере, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола да ли су у случају прекорачења 

граничних вредности емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, предузете 

прописане односно наложене мере, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли  је оператер прибавио дозволу 

за рад стационарног извора загађивања пре 

почетка рада, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје Министарство 

    

Контрола да ли  је оператер прибавио дозволу 

за рад стационарног извора загађивања пре 

почетка рада, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје надлежни орган АП 

Војводине 

    



Контрола да ли  је оператер прибавио дозволу 

за рад стационарног извора загађивања пре 

почетка рада, за постројења за које дозволу за 

изградњу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

    

Контрола да ли се рад стационарног извора 

загађивања, или друга активност обавља 

противно прописаној забрани, за постројења 

за које дозволу за изградњу издаје 

Министарство 

    

Контрола да ли се рад стационарног извора 

загађивања, или друга активност обавља 

противно прописаној забрани, за постројења 

за које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган АП Војводине 

    

Контрола да ли се рад стационарног извора 

загађивања, или друга активност обавља 

противно прописаној забрани, за постројења 

за које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли је оператер обезбедио 

прописана мерења емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху и да ли води 

евиденцију о извршеним мерењима, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

Министарство 

    

Контрола да ли је оператер обезбедио 

прописана мерења емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху и да ли води 

евиденцију о извршеним мерењима, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола да ли је оператер обезбедио 

прописана мерења емисије и/или нивоа 

загађујућих материја у ваздуху и да ли води 

евиденцију о извршеним мерењима, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

    



Контрола да ли оператер води евиденцију о 

врсти и квалитету сировина и горива, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

Министарство 

    

Контрола да ли оператер води евиденцију о 

врсти и квалитету сировина и горива, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган АП Војводине 

    

Контрола да ли оператер води евиденцију о 

врсти и квалитету сировина и горива, за 

постројења за које дозволу за изградњу издаје 

надлежни орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли оператер води евиденцију о 

раду уређаја за спречавање или смањење 

емисије загађујућих материја и мерних уређаја 

за мерење емисије, и да ли су ти уређаји 

постављени и одржавани, за постројења за 

које дозволу за изградњу издаје Министарство 

    

Контрола да ли оператер води евиденцију о 

раду уређаја за спречавање или смањење 

емисије загађујућих материја и мерних уређаја 

за мерење емисије, и да ли су ти уређаји 

постављени и одржавани, за постројења за 

које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган АП Војводине 

    

Контрола да ли оператер води евиденцију о 

раду уређаја за спречавање или смањење 

емисије загађујућих материја и мерних уређаја 

за мерење емисије, и да ли су ти уређаји 

постављени и одржавани, за постројења за 

које дозволу за изградњу издаје надлежни 

орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли се послови мерења емисије и 

праћења квалитета ваздуха обављају на 

прописан начин, за постројења за које дозволу 

за изградњу издаје Министарство 

    



Контрола да ли се послови мерења емисије и 

праћења квалитета ваздуха обављају на 

прописан начин, за постројења за које дозволу 

за изградњу издаје надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола да ли се послови мерења емисије и 

праћења квалитета ваздуха обављају на 

прописан начин, за постројења за које дозволу 

за изградњу издаје надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

    

Контрола да ли се са супстанцама које 

оштећују озонски омотач и флуорованим 

гасовима са ефектом стаклене баште, као и 

производима који садрже те супстанце, или су 

помоћу њих произведени поступа у складу са 

прописима 

    

Контрола да ли послове сервисирања и 

искључивања из употребе, односно 

сакупљања, обнављања и обраде супстанци 

које оштећују озонски омотач и флуорованих 

гасова са ефектом стаклене баште, обављају 

лица која имају дозволу, као и да ли та лица 

испуњавају прописане услове 

    

 

Контрола да ли су предузете прописане мере 

за производњу, испуштање у ваздух, продају, 

увоз, извоз и употребу супстанци које 

оштећују озонски омотач и флуорованих 

гасова са ефектом стаклене баште, као и 

производа који садрже те супстанце, односно 

да ли су прекорачене дозвољене годишње 

количине и да ли се те супстанце користе у 

дозвољене сврхе 

 

    



 

Контрола да ли се увоз и извоз супстанци које 

оштећују озонски омотач и флуорованих 

гасова са ефектом стаклене баште врши на 

основу дозволе и да ли се о томе воде 

евиденције 

 

    

ЗАШТИТА ОД БУКЕ 
Контрола да ли се спречавање, смањивање и 

отклањање штетних ефеката буке врши у 

складу са решењем којим су утврђене мере 

заштите од буке, које доноси Министарство 

    

Контрола да ли се спречавање, смањивање и 

отклањање штетних ефеката буке врши у 

складу са решењем којим су утврђене мере 

заштите од буке, које доноси надлежни орган 

АП Војводине 

    

Контрола да ли се спречавање, смањивање и 

отклањање штетних ефеката буке врши у 

складу са решењем којим су утврђене мере 

заштите од буке, које доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли се мерење буке обавља у 

складу са законом, за активности и постројења 

за које дозволу за изградњу доноси 

Министарство 

    

Контрола да ли се мерење буке обавља у 

складу са законом, за активности и постројења 

за које дозволу за изградњу доноси надлежни 

орган АП Војводине 

    

Контрола да ли се мерење буке обавља у 

складу са законом, за активности и постројења 

за које дозволу за изградњу доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе 

    

Контрола да ли су нивои буке у акустичкој 

зони изнад прописане граничне вредности 
    

Контрола да ли се израђују стратешке карте 

буке 
    



Контрола да ли за изворе буке у току њихове 

експлоатације постоје технички захтеви, за 

активности и постројења за које дозволу за 

изградњу доноси Министарство 

    

Контрола да ли за изворе буке у току њихове 

експлоатације постоје технички захтеви, за 

активности и постројења за које дозволу за 

изградњу доноси надлежни орган АП 

Војводине 

    

Контрола да ли за изворе буке у току њихове 

експлоатације постоје технички захтеви, за 

активности и постројења за које дозволу за 

изградњу доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе 

    

ЗАШТИТА ВОДА 
Контрола да ли  испуштене отпадне воде и 

отпадне воде које се после пречишћавања 

испуштају у реципијент, испуњавају услове у 

погледу граничних вредности утврђених у 

складу са Законом о водама 

    

Контрола да ли  испуштене отпадне воде и 

отпадне воде које се после пречишћавања 

испуштају у реципијент, испуњавају услове у 

погледу граничних вредности утврђених у 

складу са Законом о водама, на територији АП 

Војводине 

    

Контрола да ли  испуштене отпадне воде и 

отпадне воде које се после пречишћавања 

испуштају у реципијент, испуњавају услове у 

погледу граничних вредности утврђених у 

складу са Законом о водама, на територији 

града Београд 

    

Контрола да ли се ради заштите квалитета 

вода реципијента примењују забране у складу 

са Законом о водама 
    

Контрола да ли се ради заштите квалитета 

вода реципијента примењују забране у складу 

са Законом о водама, на територији АП 

Војводине 

    



Контрола да ли се ради заштите квалитета 

вода реципијента примењују забране у складу 

са Законом о водама, на територији града 

Београда 

    

Контрола да ли се обавеза испитивања 

отпадних вода врши у складу са Законом о 

водама 
    

Контрола да ли се обавеза испитивања 

отпадних вода врши у складу са Законом о 

водама, на територији АП Војводине 

    

Контрола да ли се обавеза испитивања 

отпадних вода врши у складу са Законом о 

водама, на територији града Београда 

    

Контрола да ли је донет Акциони план за 

постепено достизање граничне вредности 

емисије загађујућих материја у воде са 

утврђеним роковима за њихово постепено 

достизање, и да ли се поступа сагласно са тим 

Акционим планом 

    

Контрола да ли је донет Акциони план за 

постепено достизање граничне вредности 

емисије загађујућих материја у воде са 

утврђеним роковима за њихово постепено 

достизање, и да ли се поступа сагласно са тим 

Акционим планом, на територији АП 

Војводине 

    

Контрола да ли је донет Акциони план за 

постепено достизање граничне вредности 

емисије загађујућих материја у воде са 

утврђеним роковима за њихово постепено 

достизање, и да ли се поступа сагласно са тим 

Акционим планом, на територији града 

Београда 

    

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА 

Контрола да ли обављање делатности или 

активности и радњи могу изазвати загађење 

земљишта 
    



Контрола да ли обављање делатности или 

активности и радњи могу изазвати загађење 

земљишта, на територији АП Војводина 

    

Контрола да ли се загађујуће, штетне и опасне 

материје, отпадне воде испуштају у земљиште 

или на земљиште 
    

Контрола да ли се загађујуће, штетне и опасне 

материје, отпадне воде испуштају у земљиште 

или на земљиште, на територији АП 

Војводина 

    

Контрола да ли се санација, ремедијација и 

рекултивација загађеног земљишта спроводе у 

складу са пројектима 
    

Контрола да ли загађивач спроводи 

мониторинг земљишта у складу са законом 
    

Контрола да ли загађивач спроводи 

мониторинг земљишта у складу са законом, на 

територији АП Војводине 

    

Контрола да ли  је загађивач израдио и 

доставио Извештај о мониторингу земљишта 

Министарству и Агенцији за заштиту животне 

средине 

    

Контрола да ли  је загађивач израдио и 

доставио Извештај о мониторингу земљишта 

Министарству и Агенцији за заштиту животне 

средине, на територији АП Војводине 

    

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 
Контрола извора нејонизујућих зрачења, за 

које одобрење за изградњу и почетак рада 

издаје надлежно Министарство 
    

Контрола извора нејонизујућих зрачења, за 

које одобрење за изградњу и почетак рада 

издаје надлежни орган аутономне покрајине 

    

Контрола извора нејонизујућих зрачења, за 

које одобрење за изградњу и почетак рада 

издаје надлежни орган града/јединице локалне 

самоуправе 

    



Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

испуњавају прописане услове за коришћење 

извора нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

испуњавају прописане услове за коришћење 

извора нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса на територији аутономне покрајине 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућег зрачења од 

посебног интереса, води евиденцију о тим 

изворима 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућег зрачења од 

посебног интереса, води евиденцију о тим 

изворима, на територији аутономне покрајине 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, води евиденцију о 

извршеним испитивањима нејонизујућих 

зрачења 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, води евиденцију о 

извршеним испитивањима нејонизујућих 

зрачења, на територији аутономне покрајине 

    

Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, имају обезбеђено 

испитивање нејонизујућих зрачења у животној 

средини 

    



Контрола да ли привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник 

који користе извор нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, имају обезебеђено 

испитивање нејонизујућих зрачења у животној 

средини, на територији аутономне покрајине 

    

Контрола да ли правна лица која врше послове 

систематског испитивања нивоа нејонизујућих 

зрачења у животној средини испуњавају 

прописане услове 

    

Контрола да ли правна лица која врше 

испитивање нивоа зрачења извора 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 

животној средини испуњавају прописане 

услове - утврђује Министартво 

    

Контрола да ли правна лица која врше 

испитивање нивоа зрачења извора 

нејонизујућих зрачења од посебног интереса у 

животној средини испуњавају прописане 

услове - утврђује надлежни орган аутономне 

покрајине 

    

Контрола да ли је привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник, 

оператер или руководилац у року обавестило 

Министарство о ванредном догађају 

    

Контрола да ли је привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник, 

оператер или руководилац у року обавестило 

надлежан орган аутономне покрајине о 

ванредном догађају  

    

Контрола да ли је привредно друштво, 

предузеће, друго правно лице и предузетник, 

оператер или руководилац у року обавестило 

надлежан орган града/јединице локалне 

самоуправе о ванредном догађају 

    

ХЕМИКАЛИЈЕ 
Контрола класификације, обележавања, 

паковања и оглашавања хемикалије и 

одређеног производа и контрола садржаја, 

ажурирања и достављања безбедносног листа 

    



Контрола уписа хемикалија у регистар 

хемикалија, вођења прописане евиденције и 

прикупљања података о хемикалији и 

обезбеђивања саветника за хемикалије   

    

Контрола достављања података о одређеном 

производу и контрола употребе алтернативног 

назива супстанце 
    

Контрола да ли се поступа у складу са 

забранама и ограничењима код хемикалија, 

односно производа који нису предмети опште 

употребе  

    

Контрола да ли се поступа у складу са 

прописаним обавезама о детергенту 
    

Контрола спровођења одредби којима се 

уређује поступак претходног обавештења, 

односно PIC поступак 
    

Контрола стављања у промет нарочито 

опасних хемикалија код увозника, 

произвођача односно даљег корисника и 

контрола мера и услова у складу са дозволом 

коју издаје министарство 

    

Контрола стављања у промет нарочито 

опасних хемикалија код дистрибутера који 

није увозник, произвођач односно даљи 

корисник, и контрола коришћења нарочито 

опасних хемикалија у складу са дозволом коју 

издаје јединица локалне самоуправе 

    

БИОЦИДНИ ПРОИЗВОДИ 
Контрола да ли се биоцидни производ ставља 

у промет без одобрења или без решења о упи-

су биоцидног производа у Привремену листу 
    

Контрола да ли се биоцидни производ ставља 

у промет и користи, у складу са мерама и 

условима из решења, упутством за употребу и 

информацијама из безбедносног листа 

    



Контрола да ли је биоцидни производ 

класификован, пакован и обележен, да ли има 

безбедносни лист и да ли су у безбедносном 

листу наведени начини и услови коришћења 

биоцидног производа, као и контрола вођења 

евиденције о биоцидном производу 

    

Контрола да ли се поступа у складу са 

ограничењима и забранама стављања у промет 

и коришћења биоцидних производа и да ли се 

одређени опасан биоцидни производ, који се 

ставља у промет за општу употребу, ставља у 

промет у складу са прописима   

    

Контрола да ли је пре стављања у промет 

прибављена привремена дозвола, да ли се тај 

биоцидни производ користи под прописаним 

условима, да ли су корисници упућени на 

услове за ограничено и контролисано 

коришћење и да ли се доставља извештај са 

резултатима систематског праћења 

коришћења за тај биоцидни производ 

    

Контрола да ли је за биоцидне производе који 

се користе за научно истраживање и развој, 

односно процес оријентисано истраживање и 

развој, пре стављања у промет, прибављена 

потврда, односно дозвола у складу са 

прописима 

    

ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА 

Контрола заштите од хемијског удеса код 

севесо постројења 
   

Контрола заштите од 

хемијског удеса код 

постројења која нису 

севесо у надлежности je 

Управе за управљање 

ризиком Сектора за 

ванредне ситуације МУПа 

Контрола да ли оператер севесо постројења 

има прописана документа и да ли предузима 

мере за спречавање удеса и ограничавање 

утицаја тог удеса на живот и здравље људи и 

животну средину утврђене тим документима 

    



ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
Контрола спровођења услова и мера заштите 

природе, других аката издатих на основу 

закона и других прописа из области природе.  
    

Контрола спровођење услова и мера заштите 

природе, других аката издатих на основу овога 

закона и других прописа из области природе 

на територији Аутономне покрајине 

    

Контрола спровођење услова и мера заштите 

природе, других аката издатих на основу овога 

закона и других прописа  из области природе 

на заштићеном подручју које проглашава 

надлежна локална самоуправа.  

    

Контрола  спровођења компензацијских мера.     

Контрола  спровођења компензацијских мера  

на територији Аутономне покрајине. 
    

Контрола  спровођења компензацијских мера  

на заштићеном подручју које проглашава 

надлежна локална самоуправа. 

    

Контрола  спровођење плана управљања и 

других аката заштићеног подручја. 
    

Контрола спровођење плана управљања и 

других аката заштићеног подручја на 

територији Аутономне покрајине.  

    

Контрола спровођење плана управљања и 

других аката заштићеног подручја  које 

проглашава надлежна локална самоуправа. 

    

Контрола радњи  на заштићеном подручју које 

су супротне акту о заштити.  
    

Контрола радњи  на заштићеном подручју које 

су супротне акту о заштити на теритотији 

Аутономне покрајине.  

    

Контрола радова на заштићеном подручју које 

су супротне акту о заштити  које проглашава 

надлежна локална самоуправа.  

    

Контрола спровођења непосредне заштите, 

очувања и коришћења заштићених природних  

добара   
    



Контрола спровођење непосредне заштите, 

очувања и коришћења заштићених природних  

добара   на територији Аутономне покрајине. 

    

Спровођење непосредне заштите, очувања и 

коришћења заштићених природних  добара  на 

заштићеном подручју које проглашава 

надлежна локална самоуправа. 

  
 

 
 

Контрола спровођење мера и услова заштите 

заштићених биљних и животињских врста и 

гљива.  
    

Контрола спровођења мера и услова заштите 

заштићених биљних и животињских врста и 

гљива на територији Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли се прекогранични промет и 

трговина дивљих врста животиња и гљива 

врше у складу са  законом и прописима 

донетим на основу закона. 

    

Контрола да ли се трговина дивљих врста 

животиња и гљива врше у складу са 

прописима из области природе  на територији 

Аутономне покрајине. 

 
 

 
  

Контрола да ли се уношење и поновно 

уношење дивљих врста у природу врши у 

складу са прописима из области природе.   
    

Контрола  да ли се уношење и поновно 

уношење дивљих врста у природу врши у 

складу са прописима из области природе   

на територији Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли се спроводи мониторинг стања 

природе и њених вредности. 
    

Контрола да ли се спроводи мониторинг стања 

природе и њених вредности на територији 

Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли се води регистар заштићених 

природних добара и друге прописане 

Евиденције. 
    

Контрола да ли се генетички материјал 

користи у складу са овим законом и посебним 

прописима. 
    



Контрола да ли се генетички материјал 

користи у складу са прописима из области 

природе  на територији Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја извршава обавезе установљене актом 

о заштити. 
    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја извршава обавезе установљене актом 

о заштити на територији Аутономне 

покрајине. 

    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја извршава обавезе установљене актом 

о заштити које проглашава надлежни орган  

локалне самоуправе. 

    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја користи средства за рад и обављање 

послова на заштити и унапређивању 

заштићеног подручја  

    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја користи средства за рад и обављање 

послова на заштити и унапређивању 

заштићеног подручја на територији 

Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли управљач заштићеног 

подручја користи средства за рад и обављање 

послова на заштити и унапређивању 

заштићеног подручја које проглашава 

надлежна локална самоуправа. 

  
 

 
 

Контрола да ли се коришћење фосила, 

минерала кристала и бигра или истраживање 

њихових налазишта врши у складу са 

прописима из области природе 

    

Контрола да ли се коришћење фосила, 

минерала кристала и бигра или истраживање 

њихових налазишта врши у складу са 

прописима из области природе на територији 

Аутономне покрајине. 

    



Контрола да ли се сакупљање и стављање у 

промет дивљих врста биљака, животиња и 

гљива, њихових развојних облика и делова 

врши у складу са прописаним условима. 

    

Контрола да ли се сакупљање и стављање у 

промет дивљих врста биљака, животиња и 

гљива, њихових развојних облика и делова 

врши у складу са прописаним условима  на 

територији Аутономне покрајине. 

    

Контролада ли се вештачко пресељавање и 

насељавање популација или делова 

популација аутохтоних врста врши у складу са 

прописима из области природе   

    

Контрола да ли се вештачко пресељавање и 

насељавање популација или делова 

популација аутохтоних врста врши у складу са 

прописима из области природе на територији 

Аутономне покрајине. 

    

Контрола да ли се држање, узгој обележавање 

и трговина примерцима дивљих врста обавља 

на прописан начин.  
    

Контрола да ли се држање, узгој обележавање 

и трговина примерцима дивљих врста обавља 

на прописан начин на територији Аутономне 

покрајине 

    

Контрола да  ли су испуњени услови за рад 

зоолошког врта у складу са прописима из 

области природе. 
    

Контрола да ли су испуњени услови за рад 

зоолошког врта у складу са прописима из 

области природе на територији Аутономне 

покрајине. 

    

ЗАШТИТА РИБЉЕГ ФОНДА 
Контрола да ли се уступљено рибарско 

подручје користи у складу са Програмом 

управљања рибарским подручјем и у складу са 

законом 

    



Контрола да ли се уступљено рибарско 

подручје, на територији АП Војводине, 

користи у складу са Програмом управљања 

рибарским подручјем и у складу са законом 

    

Контрола да ли је корисник обележио 

рибарско подручје у складу са законом 
    

Контрола да ли је корисник обележио 

рибарско подручје на територији АП 

Војводина, у складу са законом 

    

Контрола да ли се накнада за коришћење 

рибарског подручја уплаћује у прописаном 

износу и у прописаном року 
    

Контрола да ли се накнада за коришћење 

рибарског подручја, на територији АП 

Војводина, уплаћује у прописаном износу и у 

прописаном року 

    

Контрола да ли је корисник ускладио Програм 

управљања рибарским подручјем са другим 

програмима и актима 
    

Контрола да ли је корисник ускладио Програм 

управљања рибарским подручјем  на 

територији АП Војводина, са другим 

програмима и актима 

    

Контрола да ли се рибарско подручје чува у 

складу са начином организације рибочуварске 

службе и бројем рибочувара прописаним 

Програмом управљања рибарским подручјем 

    

Контрола да ли се рибарско подручје, на 

територији АП Војводине, чува у складу са 

начином организације рибочуварске службе и 

бројем рибочувара прописаним Програмом 

управљања рибарским подручјем 

    

Контрола да ли корисник подноси извештај о 

коришћењу рибарског подручја 
    

Контрола да ли корисник подноси извештај о 

коришћењу рибарског подручја на територији 

АП Војводина 

    

Контрола да ли се дозволе за привредни и 

рекреативни риболов издају на прописаном 

обрасцу 
    



Контрола да ли се дозволе за привредни и 

рекреативни риболов на територији АП 

Војводина, издају на прописаном обрасцу 

    

Контрола да ли се средства остварена по 

основу издавања дозвола за привредни и 

рекреативни риболов користе наменски 
    

Контрола да ли се средства остварена по 

основу издавања дозвола за привредни и 

рекреативни риболов на територији АП 

Војводина, користе наменски 

    

Контрола да ли се на рибарском подручју и 

другој риболовној води примењују прописане 

забране лова риба, забране и ограничења 

коришћења и очувања екосистема риболовних 

вода, односно мере и активности за 

спашавање рибе и рибље млађи са 

поплављеног подручја 

    

Контрола да ли се на рибарском подручју и 

другој риболовној води, на територији АП 

Војводине, примењују прописане забране лова 

риба, забране и ограничења коришћења и 

очувања екосистема риболовних вода, 

односно мере и активности за спашавање рибе 

и рибље млађи са поплављеног подручја 

    

Контрола да ли корисник рибарског подручја 

на коме се налазе посебна станишта риба 

спроводи прописане мере 
    

Контрола да ли корисник рибарског подручја, 

не територији АП Војводина, на коме се 

налазе посебна станишта риба спроводи 

прописане мере 

    

Контрола да ли се порибљавање риболовних 

вода врши на прописан начин 
    

Контрола да ли се порибљавање риболовних 

вода на територији АП Војводине врши на 

прописан начин 

    

Контрола да ли се примењује забрана 

уношења нових врста риба  без одобрења 

Министра 
    



Контрола да ли се спроводе мере очувања 

рибљег фонда 
    

Контрола да ли се спроводе мере очувања 

рибљег фонда на територији АП Војводина 
    

Контрола да ли се привредни и рекреативни 

риболов, транслокација рибе, селективни 

риболов, риболов у научноистраживачке сврхе 

и електрориболов врше у складу са 

прописаним условима 

    

Контрола да ли се привредни и рекреативни 

риболов, транслокација рибе, селективни 

риболов, риболов у научноистраживачке сврхе 

и електрориболов врше у складу са 

прописаним условима на територији АП 

Војводина 

    

Контрола да ли су испуњени услови за промет 

рибе 
    

 

Контрола да ли су испуњени услови за промет 

рибе на територији АП Војводина 

 

    

 

Контрола да ли се средства обезбеђена за 

финансирање заштите и одрживог коришћења 

рибљег фонда користе у складу са Програмом, 

односно Привременим програмом управљања 

рибарским подручјем, и плановима и 

пројектима у области заштите и одрживог 

коришћења рибљег фонда 

 

    

 

Контрола да ли се средства обезбеђена за 

финансирање заштите и одрживог коришћења 

рибљег фонда користе у складу са Програмом, 

односно Привременим програмом управљања 

рибарским подручјем, и плановима и 

пројектима у области заштите и одрживог 

коришћења рибљег фонда на територији АП 

Војводине 

 

    



ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 
Утврђивање да ли су испуњени услови за 

обављање радијационе делатности 
    

Утврђивање да ли су испуњени услови за 

обављање послова заштите од јонизујућих 

зрачења 
    

Утврђивање да ли су спроведене прописане 

мере заштите од јонизујућих зрачења 

професионално изложених лица, 

становништва и животне средине  

    

Утврђивање да ли су спроведене прописане 

мере радијационе сигурности и безбедности 
    

Утврђивање да ли су спроведене друге мере 

прописане овим законом 
    

Утврђивање да ли роба при увозу, извозу и 

транзиту испуњава прописане границе 

садржаја радионуклида из надлежности 

поступања (грађевински материјал, руде, 

метални производи примарног облика, 

минералне сировине, секундарне сировине и 

друге робе) 

    

Сагласност Царинском органу да може 

извршити царињење једног или више извора 

јонизујућих зрачења и радиоактивних 

материјала. 

    

 

 


