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1. УВОД 
Овај документ представља План рада инспектора за заштиту животне средине на подручју 
општине Сјеницаза 2022. годину и донешен је на основу одредаба члана 10. Закона о 
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, број 36/15) и позитивних прописа из области животне 
средине. 
 
2. ЦИЉЕВИ 
Општи циљ овог Плана је превентивно деловање и примена закона и других прописа ради 
спречавања загађивања животне средине.Овај циљ постиже се остварењем ефикасне 
организације и спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне средине.  
Спровођење инспекцијског надзора у области животне средине осигураће се смањење загађења 
околине. 
Посебан циљ ефикасног спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне средине 
додатно ће се остварити континуираним праћењем база података, те присуством едукацијама 
инспектора за заштиту животне средине, као и коришћењем писаних процедура, упустава и 
водича које доноси ресорно Министарство. 
Посебан циљ успешне заштите животне средине, постиже се стављањем приоритета на 
превентивне мере, надзирање, контролу спровођења наложених мера у сврху смањења утицаја на 
животну средину, а у складу са Законом о инспекцијском надзору. 
Посебну пажњу инспектор ће усмерити контроли у области заштите од ваздуха, управљању 
отпадом и заштити од буке у животној средини. 
 
3. ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
 
Основ за инспекцијске надзоре и службене контроле су  :    
3.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ: 
 
- Закон о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС '',бр. 129/2007 и 83/2014 -др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018); 
- Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 
30/2018 - др. закон); 
- Закон о општем управном поступку ( ''Сл. гласник РС'', бр.18/2016 и 95/2018-аутентично 
тумачење) и 
- Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 - др. закон и 95/2018). 
 
 
3.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 
 



- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон); 
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009); 
 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009 и 25/2015); 
 -Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021); 
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 ,14/2016 и 95/2018-др.закон 
); 
- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009 и 10/2013); 
- Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009);   
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016). 
  
 
3.3. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА: 
 
- Правилници и Уредбе  донети на основу посебних закона од стране ресорног Министарства. 
3. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Инспекцијски надзор спроводиће се употребом метода и техника, како је прописано законским и 
подзаконским актима који су основ за поступање инспектора за заштиту животне средине. 
Приликом спровођења инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине дужан је 
придржавати се релевантних процедура и оперативних упустава Координационe комисијe, као и 
обавезно коришћење контролних листи објављених на општинском сајту, у поступку редовног 
инспекцијског надзора.  
Инспекцијски надзор спроводиће се уз претходну најаву, изузев у случајевима када је реч о 
специфичностима у области животне средине, односно када постоје разлози за неодложно 
поступање или други разлози у складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору. 
 
4. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
При изради овог Плана инспектор је користио искуство из досадашњег рада и претходних 
инспекцијских контрола. Процена ризика базирана је на досадашњим показатељима из чек листи 
које је инспектор користио у контролама. 
 
 4.1. РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један 
инспектор. Овлашћења и дужности инспекотора у вршењу инспекцијског надзора произилазе из 
Закона о инспекцијском надзору, као и из других општих и посебних закона.Правилником о 
систематизацији радних места Општинске управе општине Сјеница, инспектор за заштиту животне 
средине обавља и послове руководиоца Одељења за инспекцијске послове. 
Табела 1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора у 2022. години  
 

Укупан број дана у години 365 

Викенди 104 

Годишњи одмори 30 



Празници 10 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 223 

Инспекцијски надзор (канцеларија/терен; 
припремазанадзор и сл.) 

90 

 
Едукација/Обука 10 

Састанци/Семинари 20 

Извршење изречених управних мера (контрола 
извршења) 

30 

  
 4.1.1. Трајање спровођења инспекцијског надзора 
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора добивени су на основу 
искуства, процене и рада инспектора на терену. 
 

4.1.2. Учесталост инспекцијског надзора 
Ако је планом предвиђено обављање већег броја инспекцијских надзора током године, распоред 
обављања мора бити извршен у правилним временским размацима. За поједине инспекцијске 
надзоре репери су законска и подзаконска акта којима је утврђена динамика извршења појединих 
мера два пута годишње. 
 Редован-планиран инспекцијски надзор врши се по Плану и на основу пристигли пријава, у 
просечном трајању од три сата, а планирани број надзираних субјеката је 29  тј око 30 у самом 
инспекцијском надзору на  терену.120 дана инспектор планира за канцеаријски инспекцијски 
надзор. Преостали број дана обухваћен Планом, инспектор користи за припрему самог надзора, 
прикупљање података, прибављање документације за сам надзор, као и доношење решења и 
других аката у поступку вршења инспекцијског надзора. 
 Ванредан испекцијски надзорвршисе по захтеву надзираног субјекта, ради предузимања 
"хитних" мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности, по поднеску грађана 
писаним, телефонским или електронским путем. На бази досадашњег искуства, ванредни 
иснпекцијски надзор треба планирати 30% од редовног инспекцијског надзора, односно око 17 
радних дана 
 

5. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Поред планираних активности потребно је имати у виду и непланиране активности, где се 
сврставају акцидентни случајеви, као и пријаве грађана, непосредна запажања инспектора на 
терену и захтеви других државних органа (министарства, заводи, установе-достављање података, 
попуњавање упитника и сл.) 
 
6. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Извештај о спровођењу инспкецијског надзора, у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском 
надзору, биће објављен на интернет странама инспекције званичног општинског сајта, до 
31.12.2021. године. 



 

Попис објеката који су предмет инспекцијског надзора 

Назив постројења/инсталације Врста 
Активности 

Област 
надзора 

Ризик Месец 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ 

               

ДОО Дивља Ријека,Сјеница 
ул.А.Абдагића 

Експлотацијакреч
њака и 
мљевењеистог 

Студија 
процене 
утицаја на 
животну 
средину 
Заштита 
ваздуха 
Минималне 
мере 
зашт/ЛРИЗ 

сред
њи 
 

X   Х         2 

ОЈ Дом 
здравља,Сјеницаул.ЈездимираЛов
ићабб 

Здраственицента
р 

Минималне 
мере 
зашт/ЛПИЗ 
Управљањеот
падом 

Низак 
 

           Х 1 
 

Telekom,Сјеница ул 
МилорадаЈовановића бб 

Мобилниоперате
р 

Заштита од 
нејонизујућег
зрачења 

Низак       Х      1 

Теленор ,Сјеница ул С.Марковића 
бб 

Мобилни 
оператер 

Заштита од 
нрјонизујућег 
зрачења 

Низак   Х          1 

                 

ДеликатесЛУКС  
д.o.oMaшовићул.Јабланичкабб 

Kланица и 
прередамеса 

ЛРИЗ Низак  Х           1 

БС Сејдовић д.о.о.Дуга Пољана Продаја нафтних 
деривата 

Мере заштите 
ж.с 
предвиђене 
студијом 

Низак     х        1 

Гимназија 
ЈездимирЛовић,Сјеница,А.Абдаги
ћабб 

Школство Заштита 
ваздуха 

Низак           Х  1 



 

                 

Предшколска 
установаМаслачак,СјеницаулНова
бб 

Предшколскауста
нова 

Заштита 
ваздуха 

Низак           X  1 

Oсновна школа Светозар 
Марковић,Сјеница,ул Краља 
Петра бр1 

Школство Заштита 
ваздха 

Низак          X   1 

Основнашкола 12 
децембар,Сјеница,ул.Новабр 7 

Школство Заштита 
ваздуха 

Низак          X   1 

Mлекара 
ФАСС.ДОО,Сјеница,ул.Пријепољск
а бр 52 

Прерадамлека Минималнем
ерезаштите/Л
РИЗ 

Низак    Х         1 

ДОО 
Турковић,Сјеницаул.Јабланичкабб 

Прерада млека 
 
 

Минималне 
мере 
заштите/ЛРИЗ 

Низак Х            1 

СЗТР Корзо  
 улМ.Јовановићабр 47 

Прерадамлека и 
производњасире
ва 

Минималнем
ерезастите/Л
РИЗ 

Низак Х            1 

Релахх 2020 Тарик Хајрадиновић 
ул Нова 

Услугеприпрема
ња и 
послузивањапић
а 

Заштита од 
буке 

Низак      Х       1 

Аутосервис 
Еме,ЕлмединБишевацулПријепољ
ска 

Аутосервис 
,слепслужба,прев
озаутомобила 

Управљање 
отпадом 

Низак       Х      1 

КаффеВавазу 
,Сјеница,улХраниславаВуковићаб
б 

5630-услуге 
припремања и 
послуживања 
пића 

Заштита од 
буке 

Низак     X        1 

ПРЗТР Зенко млек 
,Сјеница,ул.Краља Петра бр 61 

Прерада млека и 
производа од 
млека 

Минималне 
мере 
заштите/ЛРИЗ 

Низак   Х          1 

,,МР,,Каменорезачка радња 
Пашино брдо Машовиц Рамадан 

Обрада камена  Заштита 
ваздуха 
Минималне 
мере 
заштите/ЛРИЗ 

Низак 
 

      Х      1 
 

Бени-комерцДОО,Сјеница,ул. 
Новабр 12 

Прерадамлека Минималнем
ерезаштите/Л
РИЗ 

Низак   X          1 

ДОО Гиљева 
,Сјеница,ул.Пријепољска бр15 

Прерадамеса Минималнем
ерезаштите/Л
РИЗ 

Низак   X          1 



 

У табели су унети надзирани субјекти ,које инспектор контролише по службеној дужности у оквиру редовног инспекцијског 

надзора,укупно 30. 

 

АЛК Бензинска станицаК.Бунари Продаја нафтних 
деривата 

Мере заштите 
ж.средине 
предвиђене 
студијом 

Низак        Х     1 

САНАТЕX ,Сјеница,ул.Лељиновабб Производња лаке 
конфекције 

Управљање               

отпадом Низак         Х    1 

Ресторан Борићи 
,Сјеница,л.МилорадаЈовановића 

Угоститељска 
делатност 

Управљање 
отпадним 
јестивим 
уљима,застит
а од буке 

Низак            Х 1 

Каффе 
Тоuch,Сјеница,ул.Милорада 
Јовановића бб 

Угоститељски 
објекат 

Заштита од 
буке 

Низак      X       1 

Даx 
инн,Сјеница,улМилорадаЈованови
ћабб 

Производњалаке
конфекције 

Управљањеот
падом 

Низак         X    1 

Долина вукова 
улТадијеАндрићабр 7 

Угоститељскиобје
кат 

Заштита од 
буке 

Низак     Х        1 

Турковићд.о.оЈабланичкабр 37 Кланица и 
прерада меса 

 
Минималне 
мере 
заштите/ 

Низак  X           1 

Магнат –
милкд.о.оСјеницаулЈабланичкабб 

Прерадамлека и 
производњасире
ва 

Минималне 
мере 
заштите-лриз 

Низак  Х           1 

Ауто отпад Шериф 
Цамовић,Сјеница 
ул.М.Јовановића бб 

Сакупљање,склаи
стење транспорт 
неопасног отпада 

Управљање 
отпадом 

Низак    Х         1 

Укупно   3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 2 2 30 


