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Овај документ представља Годишњи план рада Одељења за инспекцијски надзор-Одсек за 

инспекцијске послове- Инспектора за заштиту животне средине у спровођењу поверених послова 

инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на подручју општине Ћуприја за 2017. 

годину и донет је на основу чл.10.Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС” бр.36/15) 

 

Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обављају два инспектора. 

 

ЦИЉЕВИ 

 

Општи циљ овог Годишњег плана рада  је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне 

средине и повећање поштовања еколошких стандарда. 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 

Инспекцијски надзор обављају два инспектора за заштиту животне средине са високом стручном 

спремом и то: 

 

1. Јадранка Матић, дипл.биолог 

2. Марјана Гаврановић-Јанковић, дипл.инж.пољопривреде 

 

Приликом инспекцијског надзора, инспектори за заштиту животне средине дужни су придржавати се 

процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 

При изради овог Годишњег плана рада инспектори су користили искуства из претходних инспекцијских 

контрола које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са вишегодишњим планом 

инспекцијског надзора. 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

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

дозволу за изградњу дају надлежни органи града. 

 

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 Ћуприја 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 Ћуприја. 

 

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

надлежни орган општине Ћуприја. 



 

7.   Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара 

на заштићеним подручјима који су актом града проглашени заштићеним подручјима. 

 

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

у области заштите животне средине. 

 

9.   Вођење управног и извршног поступка 

 

10. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у 

обасти заштите животне средине 

 

11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка 

 

12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

 

 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09-др.закон и 

43/11-одлука УС и 14/16); 

2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09); 

3. Заком о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности („Сл.гласник РС“, 

бр. 36/09 и 93/12); 

4. Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15); 

5. Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16); 

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

7. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС“, бр. 36/09); 

8. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 

9. Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 

10. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС“, бр. 36/09) 

11. Закон и инспекцијском надзору ( „Сл.гласник РС“ број 36/15) 

12. Закон о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник 

РС“ бр.30/10) 

13. Закон о прекршајима ( „Сл.гласник РС“ бр. 65/13) 

14. Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења 

објеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.7/2010) 

 

 

 



План рада инспектора за заштиту животне средине за  2017.год. 
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Mесец 

1. Гимназија х    јануар 

2. Дом ученика „Срећно“ x  x  јануар 

3. Општа болница Ћуприја x  x  јануар 

4. Пошта Ћуприја x  x  јануар 

5. Фонд ПИО х    јануар 

6. КПЗ- казнено поправни завод x  x  јануар 

7. „Стандард фурнитуре“     
(прерада дрвета) 

х  x  фебруар 

8. ШОМО „Душан Сковран“ x    фебруар 

9. ОШ „13.Октобар“ х  x  фебруар 

10 Школа за музичке таленте x  x  фебруар 

11. Средња медицинска школа х  x  фебруар 

12 ОШ.“Вук Караџић“ x    фебруар 

13. ВУ „Напредак“ 

(производња масти и уља) 

 

x  х  фебруар 

14 МИП РШВ 

(ремонт шинских возила) 

x  х  фебруар 

15. СЗР“Обућа Николић“ 
(призводња обуће-папучa) 

  x  март 

16. АД Холдинг компанија 

Јагодина фабрика Елмос 

(производња електро 

механичких призвода) 

  x  март 



17. Пекара „Ђорђевић“ 

(производња хлеба и пецива) 

  x  март 

18. ДОО „Павловић“ 

(кланица и прерада меса) 

  x х март 

19. СЗР „Дијана“ 

(призводња обуће-папуча) 

  x  март 

20. СЗР „Александар“ 

(призводња обуће-папуча) 

  x  март 

21. Обућа „М&Ј“ 

(призводња обуће-папучa) 

  x  март 

22 ПП „Гиле гас“ Остриковац 

(производња индустријских 

гасова) 

  x  март 

23. БС „Михајловић“  
ул.11.Октобар 

(бензинска пумпа) 

  x х април 

24. PWW  (управљање 

комуналним отпадом) 

  x  април 

25 Обућа „Тодор“ 
(производња обуће-папуча) 

  x  април 

26 БС „М-Со“(бензинска пумпа)   x х април 

27. НИС Петрол 

(бензинска пумпа) 

  x х април 

28. БС „Инжењеринг“ 

(бензинска пумпа) 

  x х април 

29. Клуб „МГ“Мијатовац 

(прерада меса) 

  x  април 

30 ДП „Раваница“ 

(производња кондиторских 

производа) 

  x  мај 

31 ФХС „Компонента“ 

(храна за животиње) 

 x x  мај 



32 ДОО „МАРАК“ Књажевац 
(управљање отпадом) 

  x  мај 

33 Обућа „Весна“ 

(производња обуће-папуча) 

  x  мај 

34 БС“Лукоил“ 
(бензинска пумпа) 

  х х мај 

35 Отпад „Сара варош“ 
(управљање отпадом) 

  x  мај 

36. СЗОР „Бранковић“ 

(производња обуће-папуча) 

  x  мај 

37. Млинска радња Јовац   х  мај 

38. Конвој Транс Д.О.О 

(млин) 

  x  јун 

39 БС„Михајловић“ 

ул.Светосавска 

(бензинска пумпа) 

  x х јун 

40. „Оникс“ 

(каменорезачка радња) 

  x  јун 

41. „Еко металика“  Мијатовац 

(управљање отпадом) 

  x  јун 

42. ИДЕА 
(хипермаркет) 

  x  јун 

43 „Плодна долина“ Јовац 

(прерада воћа и поврћа) 

  x  јун 

44. ЗЗЈЗ „Поморавље“   x  јул 

45. БС“Лукоил“ 

(бензинска пумпа) 

  x х јул 

46. ДЕЛХАИЗЕ Србија 
(хипрмаркет) 

  x  јул 

47. Телеком Србија АД нејониз. 

зрачење 

   јул 

48. „Спасић“  (вулкан. радња)   x  јул 



49. „Пнеуматик“ 
(вулканизерска радња) 

  х  јул 

50. „Марина Лесковац“ 

(прерада меса) 

  х  јул 

51. СЗТР „Стеки“ 

(пекара) 

  x  јул 

52. Студио „Горење“  
(трговина) 

  х  август 

54. ВИП нејониз. 

зрачење 

 x  август 

55. НИП Спасић 

(производња осталих 

призвода од пластике) 

  x  август 

56. Србија аутопут 

(аутобаза) 

  x  август 

57. Дом здравља Ћуприја x  x  август 

58 УВ „Нешић“ 

(угоститељска делатност) 

  x  август 

59. 

 
Фарма пилића Антонијевић 

Зоран Мијатовац 

  x х август 

60. „Глас сервис“ Мијатовац 

(сервисирање возила) 

  x  август 

61. ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја 

(комунална делатност) 

  x  септембар 

62. СЗР „Вуксановић“ Крушар 

(рециклажа производа од 

пластике) 

  x  септембар 

63 ИДЕА  
(хипермаркет) 

  x  септембар 

64. МИП „Процесна опрема“ 

(металопрерађивачка 

делатност) 

  x  септембар 



65. „Неша комерц“ Супска 

(производња обуће-папуча) 

  x  септембар 

66. „Центропромет“   x  септембар 

67. МИП ТИМО 

(призводња котлова) 

  x  септембар 

68. Tеленор нејониз.  

зрачење 

 

   септембар 

69. ДОО „Несторовић“ 

(прерада меса) 

  x  октобар 

70. „Метал Павловић“ 

(управљање отпадом) 

  x  октобар 

71. „Декон“ 

(резање и обрада метала) 

  x  октобар 

72. Обућа „МИД“ 

(производња обуће-папуча) 

  x  октобар 

73. „Графотекс“ 

(штампарија) 

  x  октобар 

74. БС „Гиле гас“ 

(бензинска пумпа) 

  x х октобар 

75. „ММ комерц“ 

(израда намештаја) 

  x  октобар 

76. Мермер 

(обрада камена) 

  x  октобар 

77. „Бак пласт“ 

(прерада пластике) 

  x  новембар 

78. Студио „Фонтана“ ДОО 

(трговина) 

x    новембар 

79. „Фонтана терм“ ДОО 

(трговина) 

x    новембар 

80. Дисконт пића„Иде воз“ 

(трговина) 

  x  новембар 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

У предходној  табели дат  је план редовних  прегледа  а планирани обим ванредних прегледа   за  наредну годину биће око  20% од укупног броја 

предгледа. 

 

 

ИНСПЕКТОРИ       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Јадранка Матић, дипл.биолог           Мирослав Антонијевић, дипл.екон. 

 

 

Марјана Гаврановић-Јанковић, дипл.инж.пољ. 

 

81 . „Неца“ супер маркет 

(трговина) 

  x  децембар 

82. „Гиле“  
(ауто сервис) 

  x  децембар 

83. Висока медицинска школа x    децембар 

84. „Макс“ маркет 

(трговина) 

  x  децембар 


