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1. УВОД 
 
  Овај документ представља План рада инспектора за заштиту животне средине у 
спровођењу инспекцијских надзора на територији Општине Богатић за 2018.годину, и донет 
је по основу чл.10.Закона о инспекцијском надзору (''Службени галсник РС'' бр.36/15) и 
чл.109.Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС„ бр.135/04; 36/09; 72/09 и 
др.закони и 43/2011 одлука УС и 14/2016).   
 
 2. ЦИЉЕВИ 
 
  Општи циљ овог Плана је заштита животне средине и  то: 
-заштита права грађана на здраво окружење и животну средину;  
-превенција и деловање ради спречавања загађења животне средине. 
 
3. СПРОВОЂЕЊЕ 
 
  Послове надзора из области заштите животне средине врши један инспектор са високом 
стручном спремом. 
  Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине дужан је 
придржавати се процедуре уз коришћење контролних листа.  
 
4. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
   1.Примену закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за које 
дозволу за изградњу даје надлежни орган општине. 
 
   2.Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке. 
 
   3.Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних Студијом о процени утицаја и 
налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на 
животну средину. 
 
   4.Надзор над активностима сакупљања, транспорта, третмана, односно складиштење, 
поновног искоришћења и одлагања интерног инеопасног отпада за које надлежни орган 
општине издаје дозволе. 
 
    5.Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за које дозволу за рад 
издаје надлежни орган општине. 
 
    6.Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и пчетак 
рада  даје надлежни орган општине. 
 
    7.Спровођење мере непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних 
добара на заштићеним подручјима који су актом општине проглашени заштићеним добрима. 
 
    8.Вођење посебнох евиденција у складу са законом, као и других послова инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине. 
 
    9.Примена закона и других прописа везано за Закон заштити ваздуха 
 
   10.Вођење управног и извршног поступка. 
 
   11.Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине. 
 
 
 



   12.Подношење захтева за покретање прекршајног поступка. 
 
   13.Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору. 
 
5. ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
    1.Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“  бр.36/09,88/10 и 14/16) 
    2.Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“  бр.36/09 и 88/10) 
    3.Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/04,36/09,72/09,43/11,14/16) 
    4.Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“ бр.36/09,10/13) 
    5.Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“ бр.36/09,88/10) 
    6.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл.гласник РС“ бр.36/09) 
    7.Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС“ бр.36/09,88/10,91/11,93/11,25/15) 
    8.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.134/04,36/09)    
    9.Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/15) 
   10.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/16) 
   11.Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“ бр.65/13,13/16,98/16) 

 
6.ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
  Инспекцијски надзори и службене контроле спроводиће се употребом метода и техника, 
како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспектора 
за заштиту животне средине на локалном нивоу.  
  При спровођењу инспекцијског надзора и службених контрола инпектори за заштиту 
животне средине дужни су да се придржавају релевантних процедура и оперативних упута 
које је израдио надлежни орган као и контролних листа. Инспекцијски надзор без најаве 
вршиће се код нерегистрованих субјеката као и код субјеката код којих постоји основана 
сумња да  може доћи до већег загађења животне средине услед квара на постројењима, 
уређајима и сл.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 У току 2018.године инспектор ће вршити: 
 
-ванредне, контролне и саветодавне инспекцијске надзоре 
-остале послове из заштите животне средине 
-учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама итд. 
 

Редни 
број 

     Активности Област  
надзора 

                 2018.година 

1. Контрола субјеката која 
подлежу обавези  
прописаној Законом о 
процени утицаја на 
животну средину 
 

процена утицаја  
март-мај 
август-септембар 

2. Контрола оператера 
који поседују дозволе 
за управљањем 
неопасним отпадом: 
1.Инос-напредак 
Богатић 

отпад  
април 

3. Контрола локација на 
којима је ускладиштен 
неопасни отпад без 
дозвиле за управљање 
отпадом 

отпад  
септембар 

4. Контрола по Закону о ваздух  мај-септембар 



заштити ваздуха: 
1.Млин Ђорђић 
Глушци 
2.Виктори Логистик 
Богатић 
4.Млин Поповић 
Богатић 

5. Контрола заштићених 
природних добара 

природа  
током целе године 

6. Редовни преглед 
базних станица 
оператера: 
1.Телеком Србија 
Београд 
2.Теленор 
Београд 
3.Вип 
Београд 

нејонизујуће 
зрачење 

март-мај 

    

7. Контрола 
угоститељских објеката 
са летњим баштама на 
отвореном 

бука  
јун-август 

8. Контрола оператера из 
регистра загађивања 
везани за 
извештавање: 
1.МлинЂорђић 
Глушци 
2.Викториа Логистик 
Богатић 
3.Пиле пром Ђирковић 
Црна Бара 

извештавање  
јануар-март 

9. Израда извештаја извештавање март, децембар 

10. Нерегистровани 
субјекти 

 током целе године 
 

11. Остали послови везани 
за животну средину 

  
током целе године 

12. Ванредни– 
по захтевима странака 
и по поднесцима 
 

бука,отпад,ваздух, 
базне станице, 
процена утицаја 

током целе године 

  
 
 
7. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 
   Процена ризика ће се вршити при припреми сваког појединачног надзора и у току 
припреме плана, припреме надзора и у току самог надзора, како би се уједно и надзирани 
субјекти упознали са системом процене ризика. 
 
11.НЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
  Не планиране активности могу проистећи по представкама грађана, захтевима надзираних 
субјеката, сазнањима о  нерегистрованим субјектима и др. 
 



 
 
8. ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
  Инспекција за заштиту животне средине најкасније до 31.01.2019. године, сачиниће и 
објавити Извештај о раду за 2018.годину 
 
9. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 
  Општинска управа општине Богатић  задржава право измене и допуне Годишњег плана 
инспекцијског надзора за 2018.годину. 
  Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину ће се редовно ажурирати и 
контролисати у складу са потребама.  


