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1. УВОД 
 

План рада  представља акт који има за циљ унапређење  рада инспектора за 
заштиту животне средине у спровођењу инспекцијских надзора на територији града 
Лознице за период јануар-децембар 2019. године, а донет је по основу чл. 10. Закона о 
инспекцијском надзору (''Службени галсник РС'', бр.36/15 и 44/18-др.закон) 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).    

 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 
инспекције за заштиту животне средине за инспекцијске послове у 2019. години, као и 
табеларни приказ планираних надзора  ради праћење стања заштите животне средине 
на територији града Лознице . 

Предности израде Годишег плана, огледају се у: праћењу квалитета животне средине и 
утицаја загађујућих материја и енергије на животну средину; квалитетнијег 
прикупљања података за вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; 
превенцију и заштиту од удеса; квалитетнију  израду извештаја и  пружања 
информација становништву о спроведеним активностима и стању животне средине;  
подизање свести о значају заштите животне средине; успостављање, одржавање и 
унапређење информационог система животне средине и сл. 

                           

2. ЦИЉЕВИ 
 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су: непосредна примена закона 
и других прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције 
и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења 
активности нерегистрованих субјеката; очекивани обим ванредних инспекцијских 
надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и други 
елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

 
 Општи циљ овог Плана је заштита животне средине и  то: 
- заштита права грађана на здраво окружење и животну средину; 
- заштита права надзираних субјеката на законит и безбедан рад. 
 
 Ефикасна организација инспекцијског надзора у области заштите животне 
средине остварује се унапређењем самог надзора, координацијом активности, 
континуалним праћењем нових технологија у овој области, квалитетном проценом 
ризика, континуалном едукацијом субјеката животне средине у виду писаних 
процедура, упутстава, водича, тренинг едукација и сл., праћењем база података 
специјализованих овлашћених субјеката (Агенција за заштиту животне средине;Завода 
за заштиту природе и др.). 
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 Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области заштите 
животне средине, постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и 
контролу њиховог спровођења у сврху потпуног елиминисања штетних утицаја или 
свођења, истих, на најмању могућу меру . 
 

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); 
- 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 
- Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 - др. закон). 
 
 

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 и 76/2018); 
-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. 36/2009 и 
88/2010); 
- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 ); 
- 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 ПО ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА: 
 

- Правилници и Уредбе  донети по основу посебних закона од стране ресорног 
Министарства. 
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4. УЧЕСТАЛОСТ И  ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА 

РИЗИКА 
  

Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине 
сачињен је на основу процене ризика, уз коришћење алата за процену ризика и 
одређивање приоритета  вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним 
областима животне средине  и то: 
 
1.Контрола  над применом мера заштите животне средине у објекатима привредних 
субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину, а према Закона 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 и 76/2018); 

2. Надзор над  спровођењем мера заштите животне средине утврђених у одлуци о 
давању сагласности на студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на 
студију затеченог стања, коју доноси надлежни орган Градске управе града Лознице, а 
према Закону о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 
36/2009); 

 3. Надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, 
односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и 
неопасног отпада за које надлежни орган Градске управе града Лознице издаје дозволу, 
као и поступање произвођача инертног и неопасног отпада, а према  Закону о 
управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 ); 

 4. Надзор над применом  одредаба у области заштите животне средине од 
нејонизујућих зрачења при коришћењу извора нејонизујућих зрачења, а према Закону о 
заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009);   

5.Надзор над применом одредаба у области заштите ваздуха од загађења у објектима за 
које дозволу за грађење даје надлежни орган Градске управе града Лознице; 
утврђивање да ли је загађивач ваздуха обезбедио да емисија у ваздух буде у 
прописаним границама; у случају прекорачења граничних вредности  емисије  налаже 
се  предузимање мера како би се  концентрације загађујућих материја свеле  испод 
прописаних граничних вредности;  утврђивање да ли је загађивач обезбедио прописана 
мерења и да ли се води евиденција о извршеним мерењима; надзор над организацијом 
која врши мерење емисије у делу достављања извештаја о загађивачу ваздуха; о 
прекораченим вредностима емисије; забрањивање  рада загађивача док се емисија  не 
доведе у прописане границе и наређује  се извршење прописаних мера у одређеном 
року, а према Закону о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009 и 10/2013);  

6.Надзор над применом мера заштите од буке, утврђивање  да ли је у промету извор 
буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за заштиту од буке; 
утврђивање  да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази 
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прописани ниво; налагање   прописаних мерења нивоа буке, а према Закону о заштити 
од буке у животној средини ( Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010).  

 
Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 
ризиком .  
 
За постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе број 
редовних контрола према степену ризика је: 
3 инспекције у једној години-висок ризик 
2 инспекције у једној години –средњи ризик 
1 инспекција у једној години –низак ризик 
1 инспеција у две године-незнатан ризик 
 
Код оператера постројења за управљање отпадом број редовних контрола према 
степену ризика је: 
Најмање два инспекцијска надзора у току једне године –критичан ризик 
Најмање два инспекцијска надзора у току 18 месеци  -висок ризик 
Најмање један  инспекцијски надзора у току 15 месеци  - средњи ризик 
Најмање један инспекцијски надзор у току 18 месеци  -низак ризик 
 
 
 

5. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ 
ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
 
У Табелама 1.и 2., дат је табеларан приказ Плана инспекцијског надзора и активности 
инспекције за заштиту животне средине у 2019. години, као и преглед надзираних 
субјеката по областима код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 
Према потреби и по захтеву странке инспектор за заштиту животне средине ће давати 
стручну и саветодавну подршку привредним субјектима у складу са Законом о 
инспекцијском надзору. 
Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се када је неопходно да се, 
предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот 
или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, 
привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад 
органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења 
годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или 
промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по 
представци правног или физичког лица. 
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6. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Инспекција за заштиту животне средине надлежна је за вршење инспекцијског надзора 
над спровођењем мера заштите животне средине на територији Града Лознице, који 
обухвата 54 насеља на површини од 612 km². 

7. ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, 
ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ 

НАДЗИРАТИ 
 
 
Процена ризика у току припреме Плана инспекцијског надзора вршена је тако што је 
вршено праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора, идентификовани су 
ризици по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, који могу 
настати из пословања или поступања надзираног субјекта, на основу чега је вршена 
процена тежине штетних последица и вероватноћа њиховог настанка, тако да се добије 
процењени степен ризика. 
Тежина штетних последица процењује се полазећи од: 
1) природе штетних последица, и 
2) обима штетних последица. 
У постуку одређивања процене ризика наведених постројења користе се одговарајуће 
Контролне листе за процену ризика које су доступне на интернет страници: 
www.ekologija.gov.rs. надлежног Министарства  заштите животне средине. 
На основу извршене процене ризика у свакој области животне средине, сачињен је 
План инспекцијског надзора нспекције за заштиту животне средине за 2019. годину. 
Листа приоритетних активности инспекције за заштиту животне средине у 2019. години 
приказана је у Табелама 1. и 2. овог Плана. 
Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, 
доступне су надзираним субјектима на интернет страници: 
www.ekologija.gov.rs. надлежног Министарства  заштите животне средине. 
 
 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК ПО АКТИВНОСТИМА НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА 

 Критични ризик - 

 Висок ризик-  

 Средњи ризик- Контрола управљања отпадом постројења за управљање отпадом 

 Низак ризик - Заштита животне средине у индустријским објектима, Произвођачи 
неопасног отпада , Заштита од нејонизујућих зрачења, Заштита ваздуха 
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 Незнатан ризик - 

 

8. ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 
НАДЗОР 

 

Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе 
календарске 2019. године. 
Инспекцијски надзори вршиће се радним даним у радно време надзираних субјекта, 
осим у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље 
људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет. 
 

9. ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ВРШИТИ 

 

Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.  

Ванредан инспекцијски надзор врши се: када је неопходно да се, сагласно делокругу 
инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне 
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно 
ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне 
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се 
после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или 
критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када 
се поступа по представци правног или физичког лица.  

Ванредан инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити утврђујући, 
који се врши 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 субјекат поднесе захтев да се потврди 
законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене 
обавезе, односно у његовом пословању.  

Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су 
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног 
инспекцијског надзора.  

Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева 
надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски 
надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском 
надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року 
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који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног 
инспекцијског надзора. 

10. ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ 
ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

           Инспекцијски надзор на територији града Лознице обавља један  инспектор за 
заштиту животне средине са високом стручном  спремом, Мирјана Андрић (бр. 
легитимације: 002/2016). 

 

11.  РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 
 

 

11.1. РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА И СРЕДСТАВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У  
2019. ГОДИНИ 

 

11.1.1 Расподела расположивих дана 
 

Укупан број дана                      365 

Укупан број радних дана:        252 

Викенди                                     104 

Годишњи одмор                          30 

Празници                                       9 

УКУПНО: расположивих дана            222 

11.1.2. Опремљеност инспекције  
 

Основна средства за рад сваке инспекције јесу рачунари,  службена возила, опрема за 
рад, у зависности од врсте инспекције и контроле коју она обавља (електронски 
програми за унос и обраду података, опрема, материјали и сл.). 
Инспекција за заштиту животне средине Градске управе града Лознице не поседује  
службено  возило.  
Инспектор за заштиту животне средине је стациониран  у  канцеларију површине око 
12 m² са још  три службеника, ангажована на пословима озакоњења објеката,  Одељења 
за планирање и изградњу, Градске управе града Лознице. Располаже рачунаром, 
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штампачем и фотографским апаратом.. Средства за рад (тонери, папир и сл.), 
расположиви су у потребним количинама за рад инспектора.  
 

11.2. РАСПОДЕЛА НАДЗОРА/КОНТРОЛА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ПО 
ИЗВРШИОЦУ/ГОДИНИ 
 

Инспекцијских надзора по плану, укупно:   34 

Ванредних надзора:   20% од укупних контрола 

Саветодавне служ. контр. укупно:  15               

                    

12. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И 
СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА 

 

 За израду Плана коришћени су  подаци који су расположиви овом Органу: о 
бројном стању пројеката,  за које су издате сагласности на Студије о процени утицаја на 
животну средину и Студије затеченог стања о процени утицаја на животну средину, а у 
складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 
135/2004 и 36/2009);о издатим дозволама за управљање неопасним и инертним 
отпадом, а у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", 
бр:36/09;88/10и 14/2016 ); о  издатим дозвола за рад по основу чл.56. Закона о  заштити 
ваздуха ('' Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 10/13) , као и подаци Агенције за заштиту 
животне средине. 

 

13. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ 
НАДЗОРА У ПЕРИОДУ У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ РЕДОВАН 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР СА ОДГОВАРАЈУЋИМ 
ОБРАЗЛОЖЕЊИМА 

 

.   Инспектор за заштиту животне средине ће у 2019. години, поред редовних 
инспекцијских надзора, обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу искуства 
из предходних година, обим ванредних инспекцијских надзора ја различит у 
различитим областима контроле животне средине.  
    Непланиране активности могу проистећи по представкама грађана, захтевима 
надзираних субјеката , а у вези издавања Извештаја о испуњености услова са аспекта 
заштите животне средине ради прибављања лиценце за обављање енергетске 
делатности., сазнањима о  нерегистрованим субјекатима и др. 
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 Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се када је неопходно да 
се, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по 
живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих 
лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, 
несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после 
доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или 
критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када 
се поступа по представци правног или физичког лица. 
 
 Анализом расположивих података о извршеним инспекцијским надзорима у 
предходним годинама (броју извршених надзора по представкама грађана и правних 
лица, захтевима надзираних субјаката за утврђујући или потврђујући инспекцијски 
надзор и сл.) изведен је очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у 2019.  

У 2019. години очекоује се да ће број ванредних инспекцијских надзора у односу на 
укупан број контрола бити око 20 % би то: 

-очекиваних представки грађана:           40 % 

-захтева надзираних субјеката:                30 % 

-сазнања о нерегистрованом субјекту:    30 %. 

 

14. САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

Инспектор пружа надзираним субјектима стручну, саветодавну подршку ако је 
то потребно да би се искључила вероватноћа настанка незаконитости и штетних 
последица. 

Кроз саветодавне посете вршиће се: упозоравање надзираног субјекта о његовим 
обавезама из закона и других прописа, као и 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  15 у току 2019. године.  

15.ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ 
ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ 
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У складу са чл. 26. Закона о инспекцијском надзору, инспектор решењем изриче 
одговарајуће превентивне мере ако је то потребно да би се спречио настанак 
незаконитости и штетних последица, као што су: упозоравање надзираног субјекта о 
његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама 
управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим 
обавезама;  указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних 
последица његовог пословања или поступања; налагање надзираном субјекту 
предузимања или уздржавања од одређених радњи ради отклањања узрока вероватних 
штетних последица, као и одговарајућих мера предострожности у циљу спречавања 
настанка могућих штетних последица; друге мере којима се постиже превентивна улога 
инспекцијског надзора.  

16. ПЛАНИРАНЕ  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 
Један од главних приоритета Инспекције за заштиту животне средине кроз све 
инспекцијске надзоре током 2019. године и даље јесте смањење броја нерегистрованих 
привредних субјеката. Ови инспекцијски надзори вршиће се у складу са чланом 33. 
Закона о инспекцијском надзору, према субјектима који нису уписани у одговарајући 
посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или организација или то 
чини без сагласности надлежног органа или организације (дозвола), или без пријаве 
надлежном органу или организацији, када је наведени упис, сагласност или пријава 
прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности. 
Инспекција за заштиту животне средине ће сваког радног дана  пружати информације у 
електронској форми заинтересованим лицима о законским обавезама надзираних 
субјеката по питањима везаних за прибављање сагласности, дозвола, извештаја и 
других аката из области заштите животне средине; 
Надзор над нерегистрованим субјектима обављаће се: 
-  према Плану инспекцијског надзора и када није предвиђен планом; 
- без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору; 
- без издавања налога за инспекцијски надзор, у границама предмета које инспектор 
утврђује током трајања инспекцијског надзора. 
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17.  ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СПИСКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ 
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА У 2019. ГОДИНИ     
17.1. ТАБЕЛА 1.     
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Контрола доставе података према Закону о заштити 
животне средине 

I, II,  III i IV квартал 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Контрола спровођења и ажурирања Плана управљања 
отпадом и програма превенције стварања отпада код 
произвођача инертног и неопасног отпада 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола спровођења и ажурирања Радног плана 
постројења за управљање отпадом за које је дозволу издао 
надлежни орган града/јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола делатности сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана, поновног искоришћења и одлагања 
инертног и неопасног отпада, за које дозволе издаје 
надлежни орган града/јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола поступања са инертним и неопасним отпадом, 
осим отпада из домаћинства, у току његовог сакупљања и 
транспорта, односно у току његовог кретања 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола рада лица одговорног за управљање инертним и 
неопасним отпадом 

I, II,  III i IV квартал 
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Контрола рада квалификованог лица одговорног за стручан 
рад у постројењу за управљање отпадом, за које дозволу 
издаје надлежни орган града/јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола вођења и чувања прописане евиденције о 
управљању инертним и неопасним отпадом код 
произвођача отпада 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола вођења и чувања прописане евиденције о 
управљању отпадом и достављања прописаних извештаја о 
отпаду, за постројења за које је дозволу издао надлежни 
орган града/јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Контрола извршавања обавеза носиоца пројекта из Студије 
о процени утицаја/Студије затеченог стања, а на коју је 
Одлуку о давању сагласности дао надлежни орган 
града/јединице локалне самоуправе  

I, II,  III i IV квартал 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

Контрола да ли је извор загађивања ваздуха пројектован, 
изграђен, опремљен, коришћен и одржаван тако да емисија 
буде у прописаним границама, за постројења за које 
дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице 
локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола да ли су у случају прекорачења граничних 
вредности емисије и/или нивоа загађујућих материја у 
ваздуху, предузете прописане односно наложене мере, за 
постројења за које дозволу за изградњу издаје надлежни 

I, II,  III i IV квартал 
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орган јединице локалне самоуправе 

Контрола да ли је оператер прибавио дозволу за рад 
стационарног извора загађивања пре почетка рада, за 
постројења за које дозволу за изградњу издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола да ли се рад стационарног извора загађивања, или 
друга активност обавља противно прописаној забрани, за 
постројења за које дозволу за изградњу издаје надлежни 
орган јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола да ли је оператер обезбедио прописана мерења 
емисије и/или нивоа загађујућих материја у ваздуху и да ли 
води евиденцију о извршеним мерењима, за постројења за 
које дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице 
локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола да ли оператер води евиденцију о раду уређаја за 
спречавање или смањење емисије загађујућих материја и 
мерних уређаја за мерење емисије, и да ли су ти уређаји 
постављени и одржавани, за постројења за које дозволу за 
изградњу издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ  ЗРАЧЕЊА 

Контрола извора нејонизујућих зрачења, за које одобрење 
за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган 
града/јединице локалне самоуправе 

I, II,  III i IV квартал 
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  17.2.ТАБЕЛА 2. 
                                                                  Списак 
 надзираних субјеката код којих се врши редован  инспекцијски надзор, по областима надзора 

Р.бр. НАЗИВ ОПЕРАТЕРА ОБЛАСТ НАДЗОРА 

1. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ 
И ПРОМЕТ WOOD INDUSTRY ДОО 
ЛОЗНИЦА 

ул. Кланички пут бб 

Лозница 

 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

2. САРГ –ПРО ДОО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 
ЛЕШНИЦА 

ул. 26.септембра бб 

Лешница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

3. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ EUROCOM 98 ДОО ЈЕЛАВ 

ул. Светосавска бр.1 

Јелав, Лозница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
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4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЕЛИНГ АД ЛОЗНИЦА 

ул. Шабачки пут бб 

Лозница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

5. СЗР ПАКОМ ЦВЕТИНОВИЋ ПРЕДРАГ 
ПР 

ЛОЗНИЦА 

ул. Анте Богићевића бр.75 

Лозница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

6. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ ЛОРЕНАПРОМ ДОО ЛОЗНИЦА  

ул.Војводе Степе бр.43 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ САВАТИЋ ДРАГАН –ЋОЈИН 
КД ЛЕШНИЦА 

ул. Браће Недића бр.41 

Лешница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
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8. ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ  NATURA TRADE  ДОО 
ЛОЗНИЦА 

ул. Бањска бб 

Лозница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

9. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ 
И УСЛУГЕ ЕП-БЕЛТ ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Првог маја бб 

Лозница 

-Поступање произвођача неопасног и 
инертног отпада (КЛ -37-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности која не подлежу издавању 
интегрисане дозволе  (КЛ-40-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

10. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  
ТЕЛЕНОР 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Високофреквентно подручје КЛ -23-
02/04 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

11. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  
ТЕЛЕКОМ 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Високофреквентно подручје КЛ -23-
02/04 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

12. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  
ВИП 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Високофреквентно подручје КЛ -23-
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02/04 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

13. VALY ДОО ВАЉЕВО –РЈ ЛОЗНИЦА 

ул. Републике Српске бб 

Лозница 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Поступање произвођача  неопасног  и 
инертног отпада  (КЛ -37-04/04)  

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

14. CHABROS  ДРВНА ИНДУСТРИЈА ДОО 
ЛОЗНИЦА 

 ул. Заобилазни пут бб 

Лозница 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Поступање произвођача  неопасног  и 
инертног отпада  (КЛ -37-04/04)  

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

15. ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 
ПРОИЗВОДА МЛЕКАРА АД ЛОЗНИЦА, 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
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ул. Првог маја бб 

Лозница 

(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Поступање произвођача  неопасног  и 
инертног отпада  (КЛ -37-04/04)  

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

16. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-
ЛОЗНИЦА 

 ул.Бањска бб 

Лозница 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

17. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА 
Парк бр.4  

Бања Ковиљача 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
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18. ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА 

ул. Болничка бр.65 

Лозница 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

19. ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ-  

ОГРАНАК ГРАДСКА ПЕКАРА 
ЛОЗНИЦА 

 ул. Првог маја бб 

Лозница 

-Заштита ваздуха код постројења за 
сагоревање без континуалног мерења 
(КЛ-77-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

20. S BiomCompany  ДОО ЛОЗНИЦА, 

ул.Дринска бб 

Лозница 

-Заштита ваздуха код стационарних 
извора загађивања без континуалног 
мерења (КЛ-79-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
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21. PREMIUM TOP PELLET ДОО БАЊА 
КОВИЉАЧА 

 ул. Маршала Тита бб 

Бања Ковиљача 

-Заштита ваздуха код стационарних 
извора загађивања без континуалног 
мерења (КЛ-79-01/01) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

-Контрола управљања отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Третман отпада-оператер (КЛ -44-02/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

22. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  STOBEX ДОО 
ЛОЗНИЦА 

ул. Кнеза Милоша бр.15 

Лозница 

-Заштита ваздуха код стационарних 
извора загађивања без континуалног 
мерења (КЛ-79-01/01) 

-Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

23. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,  ПРОМЕТ 
И УСЛУГЕ MN ДОО ЛОЗНИЦА, 

ул.Републике Српске бб 

-Заштита ваздуха код стационарних 
извора загађивања без континуалног 
мерења (КЛ-79-01/01) 
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Лозница -Достава података  (КЛ-32-04/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

24. КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА 
ПЕТРОВИЋ ЛЕШНИЦА, ул. 26. септембра 
бб, Лешница 

-Студија процене утицаја (КЛ-26-03/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

25. КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА ДВА 
БРАТА 2 КОЗЈАК, УЛ. Обрежанска бр.33 
Козјак 

-Студија процене утицаја (КЛ-26-03/04) 

-Процена ризика постројења и 
активности који не подлежу издавању 
интегрисане дозволе (КЛ -40- 02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

26. ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАСТЕКС 
ДОО КОРЕНИТА 

Коренита 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Третман отпада-оператер (КЛ -44-02/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
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управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

27. MMA-COO ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Георгија Јакшића бб 

Лозница 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

28. GREEN IDEA ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Петра Комарчевића бб 

Лозница 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

29. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ 
И УСЛУГЕ ДАМЊАНОВИЋ ДОО 

ул. Бањска бб 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

-Контролна листа за документацију-
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Лозница оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

30. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРА 
КОМЕРЦ ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Крфска бр.9 

Лозница 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

31. РАДЊА ЗА ДЕМОНТАЖУ ОЛУПИНА 
ВЛАДО НИКОЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ГОРЊА БАДАЊА 

Горња Бадања 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
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управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

32. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ НОВИТЕТ ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Обилазни пут бб 

Лозница 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

33. ПЕТАР БОЈИЋ ПР ПРИКУПЉАЊЕ 
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА 

 ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ  

ул. Дринска бр.18 

Лозница 

 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 

34. ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ 
ОТПАД ТЕХНОМЕД ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Кланички пут бб 

-Контрола оператера постројења за 
управљање отпадом 

Контролна листа за документацију-
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Лозница оператер (КЛ-41-03/04) 

Складиштење отпада –оператер (КЛ-42-
03/04) 

Процена ризика оператера постројења за 
управљање отпадом (КЛ-64-02/04) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: СРЕДЊИ 
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18.  ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

 Инспекција за заштиту животне средине најкасније до 31.01.2019. год., сачиниће и објавити Извештај о раду за 2018. годину. 

 

19. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 

Унапређење квалитета рада инспектора за заштиту животне средине може се остварити: 
- обезбеђењем неопходних средстава за рад инспекције на терену; 
- побољшањем материјалног положаја инспектора; 
- обезбеђењем службеног возила (ова инспекција не поседује службено возило што отежава спровођење плана инспекцијског надзора); 
- обезбеђењем услова за извршење решења (средстава за ангажовање  трећих лица, простора за одузете предмете и сл); 
- прецизним дефинисањем радних задатака и њиховом интеграцијом у послове и организациону структуру; 
- планирањем процеса обуке и изградњом персоналних вредности које ће омогућити ефикасније извршавање садашњих и будућих 
послова; 
- формирањем јединствене базе података ; 
 

Мисија сталног унапређења квалитета рада инспектора за заштиту животне средине је да промовише значај очувања животне 
средине и омогући стварање услова за додатну едукацију  инспектора, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног 
унапређења квалитета рада у циљу очувања и унапређења квалитета животне средине. 

Визија сталног унапређења квалитета  рада инспектора за заштиту животне средине  је достизање безбедне и здраве животне 
средине у интересу  свих грађана. 

 

20. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
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Градска управа града Лознице, Одељење за инспекцијске послове , комуналну полицију и ванредне ситуације, Одсек за 
инспекцијске послове, инспекција за заштиту животне средине задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског 
надзора за 2019. годину. 
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину ће се редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама. 
 

 


