
 

        ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.год 
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА    ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У НИШУ 

Укупан број дана у годннн 365 

Внкендн 105 
Годншњн одморн 25 
Празннцн 8 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 227 

Редовнн ннспекцнјскн надзор 182 

Ванреднн ннспекцнјскн надзор 25 

Едукацнја 5 
Састанцн 15 

Правни основ: 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гаасник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16) 

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 

загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник 

РС", бр.91/10 и 10/13) 

2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09) 

-  Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 

бр.114/08) 

3. Закон о ннтегрнсаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Сл.гласник РС", бр.135/04) 

-  Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 

(„Сл.гласник РС“ бр.84/05) 

- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 

дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/008) 

4. Закон о заштнтн ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

-  Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.111/15) 

- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16) 

-  Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16) 

5. Закон о заштнтн од буке у жнвотној средннн ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник 



РС", бр.75/10) 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

("Сл.гласник РС", бр.72/10) 

6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) 

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 

његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15) 

- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10) 

-  Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", 

бр.56/10) 

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", 

бр.104/2009) 

- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање 

("Сл.гласник РС", бр.114/13) 

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", 

бр.98/10) 

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 

- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења 

од посебног интереса ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 

8. Закон о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) 

9. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 

РЕД. 
БРОЈ ОБЛАСТ НАДЗОРА АКТИВНОСТ 

УЧЕСТАЛОСТ/ 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКО
Г 

НАДЗОРА 

ПРОЦЕНА 
РИЗИКА 

1 Спровођење Закона о заштити 

Редован инспекцијски надзор 
привредних субјеката који подлежу 
обавези прописаној Законом о заштити 
животне средине 
- Правилник о методологији за израду 
националног и локалног регистра 
загађивања, као и методологији за 
врсте, начине и рокове прикупљања 
података 

током целе године 

средњи 
степен 

животне средине Ванредни инспекцијски надзор 
енергетских објеката за издавање 
извештаја о испуњености услова и 
захтева утврђених прописима о 
заштити животне средине за 
енергетске објекге и остале уређаје, 
инсталације или постројења која се 
користе за обављање енергетске 
делатности 

стална активност 

ризика 



РЕД. 
БРОЈ ОБЛАСТ НАДЗОРА АКТИВНОСТ 

УЧЕСТАЛОСТ/ 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

ПРОЦЕН
А 
РИЗИКА 

2 

Контрола примене Закона о 

интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине и прописа 

донетих на основу овог закона, над 

постројењима и активностима за које 

дозволу у складу са овим законом 

издаје надлежни орган локалне 

самоуправе 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавези 

прописаној Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања 

животне средине 

током целе године 
средњи 
степен 
ризика 

3 

Контрола произвођача инертног и 

неопасаног отпада, у објектима 

привредних субјеката за које надлежни 

орган града издаје одобрење за градњу, 

односно употребну дозволу 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који обављањем своје 

делатности генеришу инертан и неопасан 

отпад 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на незаконито поступање са 

генерисаним отпадом код привредних 

субјеката 
стална активност 

4 

Контрола сакупљања и транспорта 

инертног и неопсаног отпада, односно 

над радом постројења за третман, 

односно складиштење, поновно 

искоришћење и одлагање инертног и 

неопасног отпада за које надлежни 

орган јединице локалне самоуправе 

издаје дозволу на основу Закона о 

управљању отпадом 

Редован инспекцијски надзор оператера 

који поседују дозволу за управљање 

неопасним отпадом 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика 

Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на незаконито поступање са 

неопасним отпадом и складиштење отпада 

без дозволе за управљање отпадом 

(нерегистровани субјекти) 

стална активност 

5 

Контрола примене одредаба Закона о 

заштити природе на заштићеним 

подручјима, која проглашава 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе 

Редован инспекцијски надзор спровођења 

мера заштите животне средине у 

заштићеним природним добрима током целе године 
средњи 
степен 
ризика Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на угрожавање заштићених 

природних добара 
стална активност 

6 

Контрола примене одредби Закона о 

процени утицаја на животну средину за 

пројекте за које је орган јединице 

локалне самоуправе надлежан за 

вођење поступка процене утицаја 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавези 

прописаној Законом о процени утицаја на 

животну средину 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика 

7 

Контрола над спровођењем мера 

заштите ваздуха од загађивања у 

објектима за које надлежни орган 

града издаје одобрење за градњу, 

односно употребну дозволу 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавезама 

прописаним Законом о заштити ваздуха 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика 



РЕД. 
БРОЈ ОБЛАСТ НАДЗОРА АКТИВНОСТ 

УЧЕСТАЛОСТ/ 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

ПРОЦЕНА 
РИЗИКА 

8 
Контрола на основу израђеног Плана 

мерења емисије загађујућих материја 

код стационарних извора загађивања 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавезама 

прописаним Законом о заштити ваздуха 

на основу донетог Плана мерења емисије 

загађујућих материја код стационарних 

извора загађивања 

током целе године средњи 
степен 
ризика 

Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на загађење ваздуха стална активност 

9 

Инспекцијски надзор над изворима 

нејонизујућег зрачења за које одобрење 

за изградњу и почетак рада издаје 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавезама 

прописаним Законом о заштити од 

нејонизујућег зрачења 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на штетно дејство нејонизујућег 

зрачења 
стална активност 

10 Контрола извора буке који се користе 

за обављање привредне делатности 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавезама 

прописаним Законом о заштити од буке током целе године средњи 
степен 
ризика 

Ванредни инспекцијски надзор који се 

односи на Закон о заштити од буке стална активност 

11 

Контрола привредних субјеката који 

поседују дозволу за обављање 

делатности промета нарочито опасних 

хемикалија издату од надлежног 

органа јединице локалне самоуправе 

Редован инспекцијски надзор привредних 

субјеката који подлежу обавезама 

прописаним Законом о хемикалијама 
током целе године 

средњи 
степен 
ризика 

12 Превентивно деловање инспекције 

- Објављивање важећих прописа, планова 

инспекцијских надзора и контролних 

листи 
- Обавештавање јавности о сазнањима 

инспекције о постојању озбиљног ризика 

по животну средину и предузетим мерама 

како би се тај ризик отклонио или умањио 
- Пружање стручне и саветодавне 

подршке надзираном субјекгу 

током целе године 

 

13 Контролни инспекцијски надзор 

Контрола утврђивања извршених мера 

које су предложене, наложене или 

наређене надзираном субјекту у оквиру 

редовног или ванредног инспекцијског 

надзора 

током целе године 

 

14 Контрола нерегистрованих Редовни инспекцијски надзор континуирано  



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Шеф инспекције за заштиту животне  

                                                                                средине у Нишу 

 

                                                                          Др Славиша Радуловић 

РЕД. 
БРОЈ ОБЛАСТ НАДЗОРА АКТИВНОСТ 

УЧЕСТАЛОСТ/ 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКО
Г 

НАДЗОРА 

ПРОЦЕНА 
РИЗИКА 

 субјекта који обављају делатност у 

областима које су регулисане 

прописима о заштити животне средине 

нерегистрованих субјеката   

Ванредни инспекцијски надзор 

нерегистрованих субјеката 
 

15 
Припрема и спровођење инспекцијског 

надзора, планирање и усклађивање 

рада инспектора у складу са законским 

прописима 

- Праћење промена законских прописа 
- Прикупљање података од значаја за 

вршење инспекцијског надзора 
- Израда извештаја 
- Обрада и анализа података о обављеним 

инспекцијским надзорима 
- Извршавање осталих редовних послова у 

оквиру инспекцијског надзора 

континуирано 

 

16 
Обука, оспособљавање, семинари и 

едукације у вршењу инспекцијског 

надзора 

 

континуирано 
 


