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I УВОД 

 

На основу чл.10 Закона о инспекцијском надзору ('' Сл. гласник РС'', бр.36/2015,44/2018 и 95/2018), инспекција је 

дужна да сачини годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне (полугодишње, 

тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 

 

Инспекцијски надзор према врсти може бити редован, ванредан,мешовити, контролни и допунски.  

Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.  

Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања хитних мера ради спречавања    или отклањања 

непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских позива и електронским путем. 

Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан надзор код истог надзираног 

субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора делимично или у целости се поклапају или 

су повезани.  

 Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су предложене или наложене 

над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора. 

Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта, ради 

утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном 

мешовитом или контролном инспекцијском надзору. 

Инспекцијски надзор према облику може бити теренски и канцеларијски. 

Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу места и састоји се од 

непосредног увида у земљиште објекте, постројења, уређаје, просторије, возила и друга наменска превозна 

средства, предмете, робу и друге предмете, акте и документацију надзираног субјекта. 

 Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције, увидом у акте, податке и 

документацију надзираног субјекта. 
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II ПРАВНИ ОСНОВ 

Инспекција за заштиту животне средине врши надзор у складу са : 

1. Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 

14/2016, 76/2018 и 95/2018) 

2. Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/2009) 

3. Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 10/2013) 

4. Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', 

број  36/2009 и 25/2015) 

5. Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број  96/2021) 

6. Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број  36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) 

7. Законом о хемикалијама (''Службени гласник РС'', број  36/2009, 88/2010, 92/2011 и 25/2015) 

8. Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', број  36/2009) 

9. Законом о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 44/2018 и 95/2018)   
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III ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

  

ИНСПЕКТОРИ

комунални грађевински саобраћајни

ШЕФ ОДСЕКА 

за инспекцијски надзор
инспектор за заштиту животне 

средине

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

за општу управу
заједничке 

послове
инспекцијски 

надзор

НАЧЕЛНИК

Општинске управе
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Послове инспектора за заштиту животне средине обавља један инспектор. 

Према Правилнику о систематизацији радних места у Општинској управи општине Варварин  послови 

инспектора за заштиту животне средине обухватају: 

     Послови инспектора за заштиту животне средине - шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Опис послова:   
Врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом, Закона о 

процени утицаја на животну средину, Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке; доноси решења и налаже мере, одговоран је и стара 

се за њихово спровођење, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и 

пријаве за привредни преступ; сарађује са републичким инспекцијама у циљу успешнијег надзора; води 

евиденције прописане за рад инспекције, ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне 

републичке органе и друге послове из своје надлежности утврђене законом; учествује у изради програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и извештаја о коришћењу тих средстава.  

Поред послова инспектора заштите животне средине обавља и следеће послове: Послове комуналног 

инспектора за послове трговине и заштите потрошача и то: врши инспекцијски надзор у области трговине ван 

продајног објекта, осим даљинске трговине, истицања и придржавања радног времена и истицања пословног 

имена, у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има овлашћење да: прегледа пословни простор, 

односно простор у којем се обавља трговинска делатност; врши увид у пословне књиге, евиденције, исправе, 

електронске документе као и у другу документацију у вези са обављањем трговине; врши копирање пословних 

књига, евиденција, исправа и електронских докумената, које су предмет надзора; врши идентификацију лица која 

обављају трговинску делатност, путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; узима 

писмене и усмене изјаве лица која обављају трговинску делатност, односно сведока или службених лица, као и да 

позива ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; фотографише, врши видео-снимање 

простора у којем се врши надзор, односно робе и других предмета који су предмет надзора; врши преглед возила, 

у случају сазнања да је то возило у функцији обављања трговине;  узима узорке робе и других предмета; 

прикупља податке релевантне за предмет надзора; наложи попис робе, односно евиденцију промета; захтева 

асистенцију полиције, односно комуналне полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама 

одређеног случаја;предузима друге радње у складу са Законом о трговини, другим законима и подзаконским 

актима; врши инспекцијски надзор у области заштите права потрошача у делу надлежности локалне самоуправе, 

односно општине и предузима мере предвиђене Законом о заштити потрошача;  

Послови шефа Одсека за инспекцијски надзор: организује рад и обезбеђује ефикасно и законито 

обављање пословa из делокруга општинских инспекција; стара се о правилном распореду послова, пуној 

запослености радника, ажурности у обављању посла, врши надзор над применом законских и других прописа и 

општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; пружа стручну помоћ радницима у обављању задатака и послова, учествује у решавању 

најсложенијих предмета;  усклађује активности инспекцијских служби; припрема извештаје о раду Одсека за 

Скупштину општине, Општинско веће и друге органе, утврђује  оперативне планове рада Одсека и припрема 

одговоре на представке и одборничка питања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и 

начелника Општинске управе. 

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе. 
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IV РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА 

 

Укупан број дана у години 365 

Викенди 105 

Годишњи одмори 30 

Празници 9 

Укупно радних дана 221 

Редован инспекцијски надзор 130 

Ванредни инспекцијски надзор 60 

Едукације 8 

Састанци 10 

Остало 13 

 

V АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења у објектима  за које дозволу 

за изградњу дају надлежни органи 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, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на 

локацији власника отпада за које надлежни орган општине издаје дозволу; 

 5. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, одлагање, рециклажа) за сва постројења 

и активноси за које дозволу за рад издаје надлежни орган општине; 

 6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада даје надлежни 

орган општине; 

7. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског надзора у области 

заштите животне средине; 

 8. Вођење управног и извршног поступка; 

 9. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у обасти заштите 

животне средине;  

10. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка; 

 11. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору; 
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VI СПИСАК СУБЈЕКАТА, ОБЛАСТ НАДЗОРА И УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА 

Месец 
Назив надзираног 

субјекта 
Делатност 

Област 

надзора 

Облик  

инспекцијског 

надзора 

Процењени 

ризик 

Бр. 

над. 

Јануар 

''Под липом код Ђорета'' 

Варварин 
угоститељска отпад теренски низак 1 

Ауто гуми центар''Вулић'' 

Варварин 

вулканизерска 

радња 
отпад теренски низак 1 

СТР ''Александар'' 

Варварин 

трговина на мало 

металном робом, 

бојама и стаклом 

отпад теренски низак 1 

 

Фебруар 

''Старт'', д.о.о  

Варварин 

одржавање 

моторних возила 

 

отпад 
теренски низак 1 

УР''Бата'' 

Варварин 
угоститељска отпад теренски низак 1 

''Пластик ентеријер'' 

Обреж 

производња 

столарије 
отпад теренски низак 1 

Март 

''Fru-com'', д.о.о 

Варварин 
хладњача 

процена 

утицаја 
теренски низак 1 

''Варварин воће'', д.о.о 

Варварин 

прерада воћа и 

поврћа 
отпад теренски низак 1 

''Михајловић'', д.о.о 

Параћин, бензинска 

станица Мареново 

трговина на мало 

моторним горивима 

процена 

утицаја 
теренски низак 1 

Април 

''Четворка Мими'', д.о.о 

Варварин 

одржавање 

моторних возила 
отпад теренски низак 1 

''Браћа Ниџић'', д.о.о 

Парцане 
хладњача 

процена 

утицаја 
теренски низак 1 

''Влајко 2017'', д.о.о 

Обреж 

трговина на мало 

моторним горивима 

процена 

утицаја 
теренски низак 1 

Мај 

''DND company'', д.о.о 

Обреж 

прерада дрвета и 

производња 

намештаја 

ваздух теренски низак 1 

СЗР ''Поп+Г'' 

Варварин 

производња 

столарије 
отпад теренски низак 1 

СЗР ''Варварин пак'' 

Варварин 

производња 

картона и амбалаже 

од картона 

отпад теренски низак 1 

Јун 

''Кровни прозори Срећко'' 

Село Варварин 

производња 

столарије 
отпад теренски низак 1 

''Sparrow'', д.о.о 

Варварин 
производња пелета бука теренски низак 1 

СЗР ''Eurobusiness'' 

Обреж 

производња 

намештаја 

ваздух теренски низак 1 
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Месец 
Назив надзираног 

субјекта 
Делатност 

Област 

надзора 

Облик  

инспекцијског 

надзора 

Процењени 

ризик 

Бр. 

над. 

 

Јул 

''Si Gas'' 

Варварин 
дистрибуција гаса 

процена 

утицаја 

теренски и 

канцеларијски 
низак 1 

ТПД ''Ива'', д.о.о 

Горњи Катун 

производња 

производа од 

пластике 

отпад теренски низак 1 

''N&R bioprodukt'', д.о.о 

Бачина 
производња сокова отпад теренски низак 1 

Август 

''Sparrow'', д. о. о 

Варварин 
производња пелета ваздух теренски низак 1 

ЗТР ''Филц језгро'' 

Горњи Катун 

третман текстилног 

отпада 
отпад 

теренски и 

канцеларијски 
низак 1 

'' Пластик '', д. о. о 

Село Варварин 

производња 

столарије 
отпад теренски низак 1 

Септембар 

ДКД  ''Унион'', д. о. о 

Варварин 

третман текстилног 

отпада 
отпад теренски низак 1 

''Телеком'', а. д 

Београд 
телекомуникације 

неј. 

зрачење 

теренски и 

канцеларијски 
низак 1 

''Зоран'' 

Горњи Катун 

сакупљање металног 

отпада 
отпад теренски низак 1 

Октобар 

''Фемил'' 

Обреж 
обрада метала отпад теренски низак 1 

ЈКП ''Варварин'' 

Варварин 

сакупљање 

секундарних 

сировина 

отпад теренски низак 1 

СЦ''Темнић'' 

Варварин 
ресторан отпад теренски низак 1 

Новембар 

СТР ''Бели 7 и 8'' 

Варварин 
трговина на мало отпад теренски низак 1 

СТР ''Сврзић'' трговина на мало отпад теренски низак 1 

СЗР ''Регенерација'' 

Село Варварин 

 

обрада метала отпад теренски низак 1 

Децембар 

СТР ''Ђукић комерц'' 

Варварин 
трговина на мало отпад теренски низак 1 

''Ауто Дука'' 

Село Варварин 

одржавање моторних 

возила 
отпад теренски низак 1 

СЗР ''Чабрић'' Обреж обрада метала отпад теренски низак 1 

 

Планирано је да се изврши 36 редовних инспекцијских надзора. Према областима надзора у процентима је то: 

- контрола поступања са отпадом - 72% 

- заштита ваздуха - 8% 

- заштита од буке –3% 

- заштита од нејонизујућег зрачења –3% 

- процена утицаја -14% 

У  редовним инспекцијским надзорима инспектор примењује  контролне листе које су доступне на интернет 

страници: www.varvarin.ls.gov.rs. 

http://www.varvarin.ls.gov.rs/
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VII ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада: 

-   објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа, 

-  пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права у 

надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, 

-  предузимање превентивних инспекцијских надзора, 

-   постављање информација на сајт општине. 

  Превентивно деловање је активност која ће се вршити током целе године. 

Кроз саветодавне посете вршиће се:  

- упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других прописа,  

- упозоравање о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за 

поступања супротна тим обавезама; 

- пружање стручне и саветодавне подршке (давањем мишљења, објашњења, одговора на питања, издавањем 

аката о примени прописа и сл.); 

- указивање надзираном субјекту на могућност наступања забрањених или штетних последица његовог 

пословања или поступања; 

- предлагање предузимања радњи ради отклањања узрока таквих последица; 

- друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.  

Планиран број службених саветодавних посета је 6.  

VIII ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  И 

ВРШЕЊА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

Инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима врши се према плану инспекцијског надзора, али и кад 

није предвиђен планом инспекцијског  надзора, без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору, без 

издавања налога за инспекцијски надзор и у границама предмета које инспектор утврђује током трајања 

инспекцијског надзора.  

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да 

доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својству нерегистрованог субјекта.  

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене података, пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Активности на спречавању  обављања делатности и вршењу активности нерегистрованих субјеката ће се 

обављати током целе године. 
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IX ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

Ванредни инспекцијски надзор врши се када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег 

испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности вршења активности или 

остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, или потврђујући, који се врши када надзирани 

субјект поднесе захтев да се потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или 

извршењу одређене обавезе, односно у његовом пословању. 

 

 Ванредни инспекцијски надзор се врши се и због предузимања хитних мера ради спречавања    или отклањања 

непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских позива и електронским путем. 

 

Тешко је предвидети број ванредних инспекцијских прегледа, али на основу искуства из претходних  година  

њихов број се кретао око  15 . 

 

X ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ИНСПЕКТОРА 

 

 Како би се унапредио рад  општинских  инспектора за заштиту животне средине потребно је: 

- едукација и  усавршавање инспектора кроз семинаре и друге облике, 

- побољшање материјалног положаја инспектора, 

- побољшати техничке услове за канцеларијски и теренски рад. 

 

XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Годишњи план рада инспектора за заштиту животне средине за 2022. годину  ће се редовно  анализирати, 

ажурирати и  допуњавати.   

 

Годишњи план рада инспектора за 2022. годину  након усвајања на начин прописан Законом o инспекцијском 

надзору, биће објављен на интернет страници  општине : www.varvarin.ls.gov.rs. 

 

 

 

 Инспектор 

за заштиту животне средине 

Горица Вучковић 
 

http://www.varvarin.ls.gov.rs/
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