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1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Доношење Плана инспекцијског надзора  прописано је чланом 10. Закона о 

инспекцијском надзору (''Службени галсник РС'', бр.36/15, 44/18-др.закон и 95/18).  

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 

инспекцијског надзора  и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план 

инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које 

је у томе спречавају. 

Инспекција за заштиту животне средине, Градске управе града Лознице, 

припрема предлог плана инспекцијског надзора у вези са којим прибавља мишљење 

органа државне управе са чијим делокругом су повезана питања из плана инспекцијског 

надзора, односно Министарства заштите животне средине. 

 Инспекција  доставља предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 

наредну годину, органу са чијим делокругом су повезана питања из плана 

инспекцијског надзора , односно Министарству заштите животне средине најкасније до 

1. децембра  текуће године. 

По прибављеном мишљењу Министарства заштите животне средине план 

инспекцијског надзора се објављује на интернет страници Градске управе града 

Лознице.  

Инспекција за заштиту животне средине, Градске управе града Лознице 

поступајући по одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору сачинила је План 

инспекцијског надзора за 2023. годину. 

 

 

2. НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Основ за инспекцијске надзоре и службене контроле су  :    

ОСНОВНИ ЗАКОНИ: 

 

- Закон о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС '',бр. 129/2007 и 83/2014 -др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018); 

- 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 95/2018-

аутентично тумачење) и 

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

95/2018). 

 

 

 

 



4 
 

ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 

 

Инспекција за заштиту животне средине јединице локалне самоуправе поступа 

по следећим законима у области заштите животне средине: 

 

- 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, 76/2018 и 95/2018-

др.закон); 

-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, 25/2015 и 109/21); 

 -Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021); 

- Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 ,14/2016 и 

95/2018-др.закон ); 

- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009,  10/2013 и 26/2021-др.закон); 

- 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., 

14/2016, 95/2018- др. закон и 71/2021). 

  

На основу напред  наведених закона  донети су правилници и уредбе  од стране 

ресорног Министарства по којима поступа ова инспекција. 

 

Инспекција за заштиту животне средине врши инспекцијске надзоре у следећим 

областима: 

1) Управљање отпадом 

2) Процена утицаја на животну средину 

3) Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине 

4) Заштита ваздуха 

5) Заштита од буке у животној средини 

6) Заштита од нејонизујућих зрачења 

7) Хемикалије 

8) Заштита природе 

 

Јединици локалне самоуправе поверени су послови инспекцијског надзора над 

применом појединих одредаба наведених закона. 

 

На основу утврђеног чињеничног стања инспектор за заштиту животне средине , 

Инспекције за заштиту животне средине , предузимаће све законом прописане управне 

и друге мере, а све у циљу спровођења прописаних мера заштите животне средине.  
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3. 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 Закону о заштити 

животне средине.  

Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 

ризиком . За процену ризика користиће се Алат за процену ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању интегрисане дозволе. 

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. 

 

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.  

Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 

ризиком. За процену ризика користиће се Алат за процену ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању интегрисане дозволе. 

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. 

 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 надзор над поступањем произвођача инертног и неопасног отпада, а према  

Закону о управљању отпадом. 

Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 

ризиком .  

За процену ризика користиће се два алата. 
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Код оператера постројења за управљање отпадом користиће се Алат за процену ризика 

оператера постројења за управљање отпадом. 

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 

Код оператера који у процесу производње генеришу неопасан и инертан отпад за 

процену ризика користиће се Алат за процену ризика постројења и активности који не 

подлежу издавању интегрисане дозволе. 

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. 

 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.  

На основу члана 3. став 3 тачка 6) Правилника о посебним елементима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора  на основу процене ризика и посебним 

елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине                  

(„Службени гласник РС“, бр.45/2018 и 59/2019) учесталост вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика у области заштите од нејонизујућих зрачења је: 

-високофреквентно зрачење- један инспекцијски надзор у току две године; 

-нискофреквентно зрачење - један инспекцијски надзор у току четири године 

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; да ли се врши редовно сервисирање од процуривања уређаја који садрше 

супстанце које оштећују озонски омотач преко овлашћених оператера на начин 

прописан важећом Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, 

као и условима за издавање дозволе за увоз и извоз тих супстанци („Службени гласник 

РС“, бр.114/2013,23/2018,44/2018-др.закон,95/2018-др.закон), а све према Закону о 

заштити ваздуха. 
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 Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 

ризиком . За процену ризика користиће се Алат за процену ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању интегрисане дозволе. 

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. 

6.Надзор над применом мера заштите од буке у животној средини; утврђивање  да ли се 

извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво; 

налагање   прописаних мерења нивоа буке, да ли се мерења нивоа буке  обављају  према 

Закону о заштити од буке у животној средини.  

Учесталост вршења инспекцијског надзора директно је повезана са процењеним 

ризиком. За процену ризика користиће се Алат за процену ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању интегрисане дозволе. 

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. 

 

Инспекција за заштиту животне средине  у 2023. години планира ефикаснију примену 

прописа из области заштите животне средине. 

 

Циљна вредност у 2023. години је 95% извршених инспекцијских надзора планираних 

годишњим Планом рада инспекције за заштиту животне средине. 

 

Све Контролне листе које инспектор за заштиту животне средине користи у редовним 

инспекцијским надзорима доступне су надзираним субјектима на интернет страници 

www.loznica.rs. 

 

 

 

4. 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 2023. години, као и преглед надзираних 

субјеката по областима код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 
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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 у удесима, по захтевима 

надлежних органа и по захтевима оператера, као и по представкама грађана. 

 

5. 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, које су јој поверене  од стране 

надлежног Министарства за послове заштите животне средине, на територији Града 

Лознице, који обухвата 54 насеља на површини од 612 km². 

6. ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, 

ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ 

НАДЗИРАТИ 
 

 

За све области заштите животне средине развијен је алат за одређивање процене ризика 

који се користи приликом прављења плана инспекцијских надзора и одређивања 

приоритета контроле. Процена ризика је базирана на одговарајућим критеријумима 

применом којих се врши процена вероватноће настанка штетних последица при раду 

надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица и добијања одређеног степена 

ризика. 

За одређивање процене ризика постројења за чију делатност није потребно прибављање 

Интегрисане дозволе и постројења за управљање отпадом коришћен је метод 

интегрисане процене ризика. Методологија се састоји од процене емисије, сложености 

постројења, локације ( осетљивости медијума животне средине), усаглашености 

оператера који управља постројењем са важећом законском регулативом и других 

фактора који у различитој мери утичу на повећање ризика. У поступку одређивања 

процене ризика наведених постројења користе се одређене Коонтролне листе и Алати 

за процену ризика, који су доступни на интернет страници: www.ekologija.gov.rs. 

надлежног Министарства  заштите животне средине, као и на интернет страници 

Градске управе града Лознице www.loznica.rs.  

Правилником о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 

инспекцијског надзора  на основу процене ризика и посебним елементима плана 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.45/2018 и 59/2019), прописују  се посебни елементи процене ризика, учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебни елементи плана 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине. 

http://www.ekologija.gov.rs/
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На основу извршене процене ризика у свакој области животне средине, сачињен је 

План инспекцијског надзора нспекције за заштиту животне средине за 2023. годину. 

Листа приоритетних активности инспекције за заштиту животне средине у 2023. години 

приказана је у Табелама 1. и 2. овог Плана. 

У Табели 2. је приказан процењен ризик за све надзиране субјекте код којих је 

планиран инспекцијски надзор у  2023. години. 

 

 

7. ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР 
 

Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе 

календарске 2023. 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. 

 

8. ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ 

ВРШИТИ 
 

Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења заштитних 

мера и законских прописа.  

Ванредан инспекцијски надзор вршиће 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.  
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Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан код истог 

надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора 

делимично или у целости поклапају или су повезани. 

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 

који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног 

инспекцијског надзора. 

Ванредни инспекцијски надзори врши ће се и по захтеву Министарства  заштите 

животне средине , а у вези испуњености услова заштите животне средине за кориснике 

који остварују право на IPARD из области пољопривреде и руралног развоја. 

Инспекција за заштиту животне средине обављаће теренски и канцеларијски 

инспекцијски надзор. 

У областима заштите животне средине у индустријскоим објектима, као и у области 

управљања отпадом вршиће се канцеларијски и теренски инспекцијски надзор. 

Теренски инспекцијски надзор врши ће се на  месту обављања  делатности оператера 

ради утврђивања чињеничног стања и увида у документацију.  Канцеларијски 

инспекциски надзор вршиће се у службеним просторијама ове инспекције у смислу 

сачињавања и потписивања записника и евентуалне доставе тражене документације. 

Канцеларијски инспекцијски надзор вршиће се и приликом вршења контролног 

инспекцијског надзора, ако је предмет контроле достава извештаја о извршеном мерењу 

или достава документације. 

У области заштите животне средине од нејонизујућих зрачења вршиће се канцеларијски 

инспекцијски надзор у просторијама инспекције за заштиту животне средине. 

9. 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). 

 

10.  РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 
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11.1. РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА И СРЕДСТАВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У  

2023. ГОДИНИ 

 

11.1.1 Расподела расположивих дана 

 

Укупан број дана                                 365 

Укупан број радних дана:                   260 

Викенди                                                105 

Годишњи одмор                                     30 

Празници                                                  8 

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 смештен у  канцеларију бр. 22 површине око 

16 m². Располаже рачунаром, штампачем, фотографским апаратом, мобилним 

телефоном.. 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 

 

Расподела инспекцијских/службених контрола по људским ресурсима исказано у 

данима и % 

 

радних дана/инспектору               % 

                                                                                                                    

      222                                          100                                

  

РАСПОДЕЛА НАДЗОРА/КОНТРОЛА И ДР. АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ 
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Инспекцијских надзора по плану укупно:                                              30 

Ванредних надзора (очекиваних) укупно:                                              20 

Превентивни и саветодавни  инспекцијски надзори укупно:               13 

 -по захтеву надзираног субјекта                                                               2    

 -по службеној дужности                                                                          11                             

Едукација укупно:                                                                                       5 

Састанци укупно:                                                                                       24 

 

УКУПНО:                                                                                                    92  

 

 

Инспекцијских надзора по плану : укупно 30  и то : 

-из области заштите ваздуха  

-из области заштите животне средине  

-из области управљања отпадом  

-из области нејонизујућих зрачења 

-из области заштите од буке у животној средини  

Ванредних надзора:   30% од укупних контрола 

Саветодавних  и превентивних служ. контр. укупно:  20   % од укупних контрола 

Саветодавних и превентивних инспекцијских надзора укупно 13 и то 11 по службеној 

дужности, а у вези  мерења емисије загађујућих материја у ваздух на основу Закона о 

заштити ваздуха и заштити од буке у животној средини на основу Закона о заштити од 

буке у животној средини.   Претпоставка је да ће се превентивни инспекцијски надзори 

на захтев надзираног субјекта вршити из области управљања отпадом.         

                    

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; о издатим дозволама за 

управљање неопасним и инертним отпадом, а у складу са Законом о управљању 

отпадом; о  издатим дозвола за рад по основу чл.56. Закона о  заштити ваздуха, као и 

подаци Агенције за заштиту животне средине. 
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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 2023. години, поред редовних 

инспекцијских надзора, обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу искуства 

из претходних 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, захтевима надлежног органа за достављање записника о испуњености 

услова у поступку издавања дозволе за управљање неопасним и инертним отпадом, 

сазнањима о  нерегистрованим субјекатима и др. 

 

Ванредни инспекцијски надзори врши ће се и по захтеву Министарства  заштите 

животне средине , а у вези испуњености услова заштите животне средине за кориснике 

који остварују право на IPARD из области пољопривреде и руралног развоја. 

 

 Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се и :  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 

претходним 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 2023. 

години. 

У 2023. години очекује се да ће број ванредних инспекцијских надзора у односу на 

укупан број контрола бити око 30 % и то: 

-очекиваних представки грађана:           30% 

-захтева надзираних субјеката:               10 % 

-захтева надлежног органа                        50 % 
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-сазнања о нерегистрованом субјекту:    10 %. 

Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора по областима: 

-заштита животне средине:   50% 

-управљање отпадом:  10% 

-заштита ваздуха:  20% 

-заштита од буке у животној средине:  20% 

 

14.ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ 

ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Једна од активности инспекције за заштиту животне средине  у току 2023. 

године јесте превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета . 

Инспекција ће вршити превентивно деловање и давати стручну и саветодавну подршку, 

на захтев надзираног субјекта у   складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору, 

у свим областима контроле животне средине. Њихов обим зависиће од 

заинтересованости привредних субјеката и броја поднетих захтева за службене 

саветодавне посете инспекције за заштиту животне средине. 

Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине у 2023. години 

планирано је из области заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини.  

15. ПЛАНИРАНЕ  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 
 

Један од главних приоритета Инспекције за заштиту животне средине кроз све 

инспекцијске надзоре током 2023. 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. 

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. 

Инспекцијски надзори  у складу са чланом 33 вршиће се када привредни субјект: 
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-није регисрован у Агецији за привредне регистре, 

-није прибавио дозволу за управљањем неопасним и инертним отпадом  

( сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање), 

-није прибавио од надлежног органа  сагласност на студију о процени утицаја на 

животну средину, односно студију затеченог стања или одлуку да није потребна студија 

утицаја , односно студија затеченог стања, 

- пустио у рад базну станицу без претходног испитивања нивоа електромагнетног 

зрачења, 

-за новоизграђени или реконструисани извор загађивања ваздуха није прибавио дозволу 

за рад од надлежног органа 

Такође, посредан начин откривања нерегистрованих привредних субјеката вршиће се и 

кроз координисане инспекцијске надзоре са другим инспекцијама.  

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СПИСКА 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ   

НАДЗОРА У 2023. ГОДИНИ     

ТАБЕЛА 1.     

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Контрола доставе података према Закону о заштити животне средине 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Контрола спровођења и ажурирања Плана управљања отпадом и програма превенције 

стварања отпада код произвођача инертног и неопасног отпада 

Контрола спровођења и ажурирања Радног плана постројења за управљање отпадом за које 

је дозволу издао надлежни орган града. 

Контрола делатности сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, поновног 

искоришћења и одлагања инертног и неопасног отпада, за које дозволе издаје надлежни 

орган града. 

Контрола поступања са инертним и неопасним отпадом, осим отпада из домаћинства, у 

току његовог сакупљања и транспорта, односно у току његовог кретања. 

Контрола рада лица одговорног за управљање инертним и неопасним отпадом 

Контрола рада квалификованог лица одговорног за стручан рад у постројењу за управљање 

отпадом, за које дозволу издаје надлежни орган града. 

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

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. 

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  

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 

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 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 

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 

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 

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 

Контрола  сервисирања опреме која садржи супстанце које оштећују озонски омаотач  

преко овлашћених сервисера у скласу са важећом Уредбом 

ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

Контрола да ли се мерење буке обавља у складу са законом за активности и постројења за 

које дозволу за изградњу доноси надлежан орган града. 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ  ЗРАЧЕЊА 
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Контрола извора нејонизујућих зрачења, за које одобрење за изградњу и почетак рада 

издаје надлежни орган града/јединице локалне самоуправе 

 



18 
 

  ТАБЕЛА 2.                                                                  

 Списак надзираних субјеката код којих се врши редован  инспекцијски надзор, по областима надзора 

 
                                                                                                                                                                                              КОНТРОЛА ПО МЕСЕЦИМА 

Р.бр. НАЗИВ ОПЕРАТЕРА ОБЛАСТ НАДЗОРА И БРОЈ 

НАДЗОРА ГОДИШЊЕ  

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

1. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА 

КОВИЉАЧА Парк бр.4  

Бања Ковиљача 

Шифра делатности: 8610- Делатност 

болница 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код постројења за 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03)-1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

х            

2. ТРИВИТ ДОО БЕЧЕЈ-  

ОГРАНАК ГРАДСКА ПЕКАРА 

ЛОЗНИЦА 

 ул. Првог маја бб 

Лозница 

Шифра делатности: 1072 

Назив делатности: Производња двопека, 

кекса трајног пецива и колача 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код постројења за 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03) - 1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

х            
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3. S BiomCompany  ДОО ЛОЗНИЦА, 

ул.Дринска бб 

Лозница 

Шифра делатности: 1629 

Назив делатности: Производња осталих 

производа од дрвета, плуте, сламе и 

прућа 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код стационарних 

извора загађивања без континуалног 

мерења (КЛ-05-02/02) - 1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

 х           

4. CHABROS  ДРВНА ИНДУСТРИЈА ДОО 

ЛОЗНИЦА 

 ул. Заобилазни пут бб 

Лозница 

Шифра делатности: 1610 

Назив делатности: Резање и обрада 

дрвета 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

 

-Заштита ваздуха код постројења за 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03) - 1 надзор 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

 х           

5. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код постројења за 

  х         
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ЛОЗНИЦА 

 ул.Бањска бб 

Лозница 

Шифра делатности: 3530 

Назив делатности: Снабдевање паром и 

климатизација 

 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03) - 1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

 

 

 

6. VALY ДОО ВАЉЕВО –РЈ ЛОЗНИЦА 

ул. Републике Српске бб 

Лозница 

Шифра делатности: 1431 

Назив делатности: Производња плетених 

и кукичаних чарапа 

 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код постројења за 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03) - 1 надзор 

-Достава података  (КЛ-11-01/03) - 1 

надзор 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

  х          

7. ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ 

ПРОИЗВОДА МЛЕКАРА АД 

ЛОЗНИЦА, 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код постројења за 

   х       
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 ул. Првог маја бб 

Лозница 

Шифра делатности: 1051 

Назив делатности: Прерада млека и 

производња сирева 

 

сагоревање без континуалног мерења 

(КЛ-03-02/03) - 1 надзор 

-Достава података  (КЛ-11-01/03) - 1 

надзор 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

 

 

 

 

 

 

8. MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO 

Loznica 

ул. Републике Српске 20 д 

Лозница 

Шифра делатности: 2932 

Назив делатности: Производња осталих 

делова и додатне опреме за моторна 

возила 

 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК:  

   х         

9. MASTER FRUITS  Београд 

ул. Вере Благојевић бр.68 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

   х         
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Липнички шор 

Шифра делатности: 1039 

Назив делатности: Остала прерада и 

конзервисање воћа и поврћа  

 

Заштита ваздуха  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

10. LUKOWA DOO Београд 

Ул. Вука Караџића бр.2 

Драгинац 

Шифра делатности: 1039 

Назив делатности: Остала прерада и 

конзервисање воћа и поврћа  

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

Заштита ваздуха  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

    х        

11. ЗАНАТСКА ГРАФИЧКА РАДЊА 

СТУПАР ДИЗАЈН ЛОЗНИЦА 

Ул. Луке Стевића бб 

Лозница 

Шифра делатности:1812 

Назив делатности: Штампање на другом 

месту непоменуто 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) – 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

    х        

12. NIKOLA JAKOVLJEVIĆ PR 

UGOSTITELJSKA RADNJA KOHIBA 365 

Заштита од буке у животној средини     х        
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LOZNICA 

ул. Јована Цвијића бр.6 

Лозница 

Шифра делатности: 5830 

Назив делатности: Услуге припремања и 

послуживања пића 

 

 

Контрола према контролној листи (КЛ-

10-01/03) 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

13. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДАМЊАНОВИЋ 

ДОО 

ул. Бањска бб 

Лозница  

Шифра делатности: 3832 

Назив делатности: Поновна употреба 

разврстаних материјала 

 

 

Контрола управљања отпадом 

- Оператер постројења за управљање 

отпадом (КЛ-01-01/02) - 1 надзор 

-Процена ризика оператера постројења 

за управљање отпадом  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

     х       

14. MMA-COO ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Георгија Јакшића бб 

Лозница 

Контрола управљања отпадом 

- Оператер постројења за управљање 

отпадом (КЛ-01-01/02) - 1 надзор 

-Процена ризика оператера постројења 

     х       
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Шифра делатности: 4677 

Назив делатности: Трговина на велико 

отпацима и остацима 

 

за управљање отпадом  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

 

 

15. ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ 

И ТРАНСПОРТ ИНТЕРТРАНС  ДОО 

ЛОЗНИЦА 

ул. Кланички пут бб 

Лозница 

Шифра делатности:4941 

Назив делатности:Друмски превоз терета 

Поред претежне делатности оператер се 

бави прерадом  дрвета 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

     х       

 

 

 

 

16. ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ПЛАСТЕКС ДОО КОРЕНИТА 

Коренита 

Шифра делатности: 2222 

Назив делатности: Производња амбалаже 

од пластике 

 

Контрола управљања отпадом 

- Оператер постројења за управљање 

отпадом (КЛ-01-01/02) - 1 надзор 

-Процена ризика оператера постројења 

за управљање отпадом  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

      х      

17. РАДЊА ЗА ДЕМОНТАЖУ ОЛУПИНА 

ВЛАДО НИКОЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

Контрола управљања отпадом 

- Оператер постројења за управљање 

      х      
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ГОРЊА БАДАЊА 

Горња Бадања 

Шифра делатности: 3831 

Назив делатности: Демонтажа олупина 

 

 

отпадом (КЛ-01-01/02) - 1 надзор 

-Процена ризика оператера постројења 

за управљање отпадом  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

18. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ ОМЕГА ПРОФЕКС ДОО 

ЛОЗНИЦА  

ул. Шабачки пут бб 

Лозница 

Шифра делатности: 4649 

Назив делатности: Трговина на велико 

осталим производима за домаћинство 

Поред претежне делатности оператер се 

бави прерадом  дрвета  

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача  неопасног  и 

инертног отпада  (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

      х      

19. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРА 

КОМЕРЦ ДОО ЛОЗНИЦА 

ул. Крфска бр.9 

Лозница 

Контрола управљања отпадом 

- Оператер постројења за управљање 

отпадом (КЛ-01-01/02) - 1 надзор 

-Процена ризика оператера постројења 

за управљање отпадом  

       х     
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Шифра делатности: 4690 

Назив делатности: Неспецијализована 

трговина на велико 

Сакупљање, складиштење и транспорт 

отпадног папира и картона 

 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

20. КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА 

ПЕТРОВИЋ ЛЕШНИЦА, ул. 26. 

септембра бб, Лешница 

Шифра делатности: 1011 

Назив делатности: Прерада и 

конзервисање  меса 

 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Студија процене утицаја (КЛ-01-

01/03) - 1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

       х     

21. КЛАНИЦА И ПРЕРАДА МЕСА ДВА 

БРАТА 2 КОЗЈАК, УЛ. Обрежанска бр.33 

Козјак 

Шифра делатности: 1012 

Назив делатности: Прерада и 

конзервисање живинског меса 

 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Студија процене утицаја (КЛ-01-

01/03) - 1 надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

       х     
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22. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

A1 DOO BEOGRAD 

ул. Милутина Миланковића 1ж 

Београд (Нови Београд) 

Шифра делатности: 6110 

Назив делатности: Кабловске 

телекомуникације 

 

 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Коришћење извора нејонизујућих 

зрачења (КЛ -01-02/02) - 1 надзор 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

        х    

23. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

CETIN DOO BEOGRAD 

ул. Омладинских бригада бр.90 

Београд (Нови Београд) 

Шифра делатности: 6120 

Назив делатности: Бежичне 

телекомуникације 

 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Коришћење извора нејонизујућих 

зрачења (КЛ -01-02/02) - 1 надзор 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

        х    

24. ОПЕРАТЕР МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ  

ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД 

ул.Таковска бр.2 

Београд 

-Заштита од нејонизујућих зрачења 

Коришћење извора нејонизујућих 

зрачења (КЛ -01-02/02) - 1 надзор 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

        х    
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Шифра делатности: 6110 

Назив делатности: Кабловске 

телекомуникације 

 

25. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ЕЛИНГ АД ЛОЗНИЦА 

ул. Шабачки пут бб 

Лозница 

Шифра делатности:2651 

Назив делатности: Производња мерних, 

истраживачких и навигационих 

инструмената и апарата 

Производња алуминијумских шипки и 

профила 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) – 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

         х   

26. ADIENT AUTOMATIV DOO LOZNICA 

ул. Републике Српске бб 

Лозница 

Шифра делатности: 2932 

Назив делатности: Производња осталих 

делова и додатне опреме за моторна 

возила 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) – 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК:  

         х   
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27. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ ЛОРЕНАПРОМ ДОО 

ЛОЗНИЦА  

ул.Војводе Степе бр.43 

Обавља делатност:  

ул. Георгија Јакшића бб 

ул.Кланички  пут бб 

 

 Шифра делатности: 1721 

Назив делатности: Производња 

таласастог папира и картона и амбалаже 

од папира и картона 

 

 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

         х   

28. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ЕП-БЕЛТ ДОО 

ЛОЗНИЦА 

ул. Првог маја бб 

Лозница 

Обавља делатност: 

ул.Првог маја бб 

ул. Градилиште бб 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 

          х  
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Шифра делатности: 1396 

Назив делатности: Производња осталог 

техничког и индустријског текстила 

29. РЕКЛАМНА АГЕНЦИЈА РГБ ПРИНТ 

ЛОЗНИЦА 

Седиште: ул. Пашићева бр.13 

Обавља делатност: ул. Републике Српске 

бб 

Лозница 

Шифра делатности:7311 

Назив делатности: Делатност рекламних 

агенција 

 Поред претежне делатности оператер се 

бави штампањем папира и картона 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Поступање произвођача неопасног и 

инертног отпада (КЛ -08-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности која не подлежу издавању 

интегрисане дозволе   

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

          х  

30. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  STOBEX ДОО 

ЛОЗНИЦА 

ул. Кнеза Милоша бр.15 

Лозница 

Обавља делатност: ул. Дринска бб 

Шифра делатности: 4211 

Назив делатности: Изградња путева и 

Заштита животне средине у 

индустријским објектима 

-Заштита ваздуха код стационарних 

извора загађивања без континуалног 

мерења (КЛ-05-02/02) - 1 надзор 

-Достава података  (КЛ-11-01/03) - 1 

надзор 

-Процена ризика постројења и 

активности који не подлежу издавању 

интегрисане дозволе  

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 х 
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аутопутева 

 

ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
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16.ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

 Инспекција за заштиту животне средине најкасније до 01.03.2023. год., сачиниће и 

најкасније до 31.03.2023. године  објавиће на сајту Градке управе града Лознице 

Извештај о раду за 2022. годину.  

Инспекција за за заштиту животне средине водиће Евиденције о инспекцијском надзору  

у складу са чланом 43.  Закона о инспекцијском надзору. 

17. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Инспектор за заштиту животне средине је члан Радне групе за израду Плана развоја 

града Лознице за период 2024.-2030. године. 

 

18. 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. 
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19. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Градска управа града Лознице, Одељење за инспекцијске послове и ванредне 

ситуације, Одсек за инспекцијске послове, Инспекција за заштиту животне средине 

задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2023. 

годину. 

 Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину ће се редовно ажурирати и 

контролисати у складу са потребама. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                         

 

                                                                 Градски инспектор за заштиту животне средине 

                                

                                                                                                                                                                          

                                                                   Мирјана Андрић, дипл.инж.технол. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


