
Општинска Управа СЈЕНИЦА 

Служба за инспекцијске послове  

       

Инспектор за заштиту  животне средине 

                      Предлог Плана инспекцијског надзора инспектора за зштиту животне средине 

 

Послове надзора из адлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један 

инспектор. 

Овлашћења и дужности инспектора у вршењу инспекијског  надзора произлазе из Закона о 

инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ број 36/2015 ) , као и из других општих и посебних 

закона. 

Општи циљ овог плана је превентивно деловање и примена закона и других прописа ради 

спречавања загађивања животне средине.Приликом израде овог плана инспектор је користио 

искуство из досадашњег рада и претходних инспекцијских контрола. 

Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине 

1. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,број 135/2004,36/2009,36/2009-

др.закон,43/2011-одлука УС и 14/2016), члана 32.став 1.тачка 119 

2. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.гласник 

РС“број 135/2004 и 25/2015) 

3. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009). 

4. Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник Рс2 бр.36/2009 и 10/2013). 

5. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“ ,бр.36/2009 и 88/20109. 

6. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“,бр.36/2009,88/2010 и 14/20169. 

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС“,бр.36/20099 

 

8. Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС“ ,бр.36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 и 25/2015) 

9. Закон заштити природе („Сл.гласник РС“,бр.36/2009,88/2010,91/2010-испр. И 14/20169 

 

10. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ , бр.36/2015) 

11. Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“,бр.33/97,31/01 и „Сл.гл.РС“,бр.30/10) 



12. Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“,бр.65/2013 и 13/206) 

1. Одлука о одређивању локације за одлагање кабастог и грађевинског отпада  („Службени лист 

општине Прибој „број 4/2010    ) 

2. Одлука о мерама за заштиту од буке  („Службени лист општине прибој број 2/2005) Активности 

у олвиру процеса инспекцијског надзора: 

Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 

1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине од загађења за 

које дозволу за градњу даје надлежни орган општине. 

2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке . 

3. Утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање  делатности. 

4. Спровођење мера утврђених у одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја на 

животну средину и Одлуци  о давању сагласности на Студију затеченог стања и налагања 

подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину. 

5. Контрола подручја индустријског загађења и утицај на околину ,поступање с отпадом загађење 

ваздуха из непокретних и дифузних извора. 

6. Надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине ,спровођење мера  за 

заштиту животне средине и контрола стања животне средине  утврђених 

решењем,дозволом,односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад 

постројења. 

7. Надзор над активностима сакупљања ,привременог складиштења и транспорта инертног и 

неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган општине издаје дозволу. 

8. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање,рециклажа)  

за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган општине. 

9. Заштита  од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада 

даје надлежни орган општине. 

10. Спровођење мера непосредне заштите , очувања и коришћења заштићених природних 

добара на заштићеним подручјима  који су актом општине проглашени заштићеним подручјима. 

11. Вођење посебних евиденција у складу са законом , као и други послови инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине. 

12. Вођење управног и извршног поступка . 

13. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у 

области заштите животне средине. 

14. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка ,подношење пријаве за 



покретање за покретање поступка за привредни преступ и подношење кривичне 

пријаве. 

15. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

16. Припрема информација за државне органе и медије 

У току 2018.год. инспектор ће вршити и ванредне инспекцијске надзоре и остале послове из 

области заштите животне средине. 

Ванредни инспекцијски надзор 20%. 

 

 

Инспектор за заштиту животне средине 

Азра Куртановић 

 

Red. 
broj 

Naziv postro-
jenja 

Oblast nad-
zora 

Mesec 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
PPP Divlja Ri-

jeka 

vazduh          x   

otpad    x         

lokalni registar   x          

2 
OJ Dom 
zdravlja 
Sjenica 

vazduh  x           

otpad    x         

lokalni registar   x          

3 Telekom 
Nejonizujuce  

zracenje 
  x   x       

4 Telenor 
Nejonizujuce  

zracenje 
  x      x    

5 Vip 
Nejonizujuce  

zracenje 
    x  x     x 

6 
Prerada mesa 
SZMR RADE-

VIC 

Procena uti-
caja 

 
    x        

7 
Prerada mesa 
SZMR MESO 

PRODUKT 

Procena uti-
caja 

   x         

8 
Gimnazija J. 

Lovic 
vazduh            x 

9 
Tehnicko pol-
joprivredna 

skola 
vazduh            x 

10 
Predskolska 

ustanova 
Maslacak 

Vazduh x            



11 
Osnovna skola 

S. Markovic 
vazduh           x  

12 
Osnovna skola 
12. decembar 

vazduh           x  

13 
Mlekara 

FASS.DOO 

Lokalni 
registar 

 x           

14 DOO. Turkovic 

Otpad     x        

lokalni registar  x           

15 SZTUR LAV 
Otpad      x       

lokalni registar  x           

16 
SPZTR Ko-

lasinac NEW 

Otpad         x    

Lokalni 
registar 

x            

17 DOO Giljeva 
Lokalni 
registar 

x            

18 
DOO Sjeni-

canka 

Lokalni 
registar 

 x           

19 
Beni-komerc 

DOO 

Lokalni 
registar 

   x         

20 Gani kompny 
Procena uti-

caja 
         x   

21 
Caffe pizzeria 
e moj Deno 

buka x            

22 
PRZTR Zenko-

mlek 

Procena uti-
caja 

         x   

buka   x          

23 
Vulkanizerska 
radnja Visnjic 

otpad      x       

24 Caffe Viva buka         x    

25 Caffe Vavazu buka        x     

26 Vensa AAA otpad     x  x      

27 Caffe ELIT SUR 
Otpad    x         

buka      x       

28 Caffe Bosfor 
Otpad            x 

buka          x   

29 Caffe Kalipso 
Otpad        x     

buka          x   

30 
Restoran 

Borici 
otpad     x        

31 UR Lane 
Otpad         x    

buka      x       

32 
Auto otpad 

Serif Camovic 

Otpad      x       

procena uti-
caja 

 x           

dozvola  x           

33 
Autoperionica 

Zimonjic 
otpad  x    x   x    

34 
Autoservis Ka-

risik 
otpad  x   x    x    



35 
Autoservis 

Saka 
otpad  x    x  x     

36 
SUR Samald 

Komerc 
otpad       x   x   

37 SUR Avdic otpad  x  x         

38 
Vulkanizerska 
radnja Fekovic 

otpad  x    x  x     

39 Sanatex otpad        x    x 

40 Deksin otpad       x  x    

41 Kucevic otpad    x     x    

42 Adalya buka     x        

                                                                                                      
 

Инспектор за заштиту животне средине             
                                                                                                                   Азра Куртановић 



 
 


