
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине у спровођењу поверених послова инспекцијског 
надзора и контрола по службеној дужности на подручју града Јагодине за 2018. годину и донет је на основу чл.10.Закона о 
инспекцијском надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/ 
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обављају два инспектора. 
ЦИЉЕВИ 
Општи циљ овог Плана 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. 
Приликом инспекцијског надзора, инспектори за заштиту животне средине ће се придржавати  процедурe уз обавезно коришћење 
контролних листа. 
 
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
 
При изради овог Плана , 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 Града 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 Града  
6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада даје надлежни орган Града.  

 
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 области заштите животне средине  
11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка и привредног преступа 
12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору  

 
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
1. Закон о инспекцијском надзору  
2. Закон о општем управном поступку 
3. Закон о прекршајима  
4. Закон о заштити животне средине  
5. Закон о управљању отпадом  
6. Закон о заштити од буке у животној средини 
7. Закон о заштити  ваздуха  
8. Закон о заштити природе  
9. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења  
10. Закон о процени утицаја на животну средину  
 
 
 У току 2018 године Инспектори ће осим редовних прегледа који су наведени у плану инспекцијског 
надзора,  вршити и: 
-ванредне , контролне  и допунске инспекцијске надзоре 
-саветодавне и превентивне прегледе 
-прегледе по пријавама грађана и других правних лица, државних институција и др 
-учешће на радионицама,семинарима, курсевима, обукама итд  
- остале послове из области Заштите животне средине по налогу надређеног 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
У току 2018 године планирано је  77  редовних инспекцијских прегледа a планирани обим ванредних инспекцијских контрола је 20 % од 
улупног броја инспекцијских контрола за 2018 годину.   
  
 
 
Рр.бр

. 
Објекат   

  Нејонизуј
уће 
зрачење 

Ваздух Бука Отпад Студија 
процене 
утицаја 

Месец 

1. АД „Телеком Србија“ x     Јануар 
2. ДОО „Теленор“ x     Јануар 
3. ДОО „Вип мобиле“ x     Јануар 
4. ЈП „Градска топлана Јагодина  x    Јануар 
5. ДОО „Кабел лајт“, 

производња пластичних цеви  
 x    Јануар 

6. ДОО „X Trade“  Корал 1, б. с.     X Јануар 
7. АД „НИС“ бенз. стан. 1     X Фебруар 
8 ДОО „Кнез Петрол“ б.с.     X Фебруар 
9. АД „Лукоил“ бенз. станица     X Фебруар 

10. ОМВ –бензинска станица     X Фебруар 
11 Дом ученика Јагодина    X  Фебруар 
12 СУР  Гонзалес, ресторан-

отпадно јестиво уље 
   X  Фебруар 

13 СУР“ Лав“, ресторан, отп. 
јество уље 

   X  Maрт 

14 СУР Калипсо, ресторан, 
отпадно јестиво уље 

   X  Март 

15. АД „Јухор експорт“, кланица и 
прерада меса 

 x  x x Март 



16. ДОО „НКК Рибаре“ обрада 
метала 

  x x  Март 

17. АД „Холдинг 
Каблови“производња каблова 

   x  Март 

18. ДОО „Металка Мајур“, 
производња електро 
материјала 

 x  x  Март 

19. ДОО „Гибац дизајн“ услужно 
фарбање намештаја 

 x    Март 

20. ДОО „Феман“ производња 
електро материјала 

 x  x  Април 

21.  ДОО „Јела 
Јагодина“производња 
намештаја 

 x  x  Април 

22.  ДОО „Гумел 
пумпе“производња пумпи 

   x  Април 

23. ДОО „Јагодина пут“, 
асфалтна база 

 x    Април 

24. ДОО „Трифун“ , металне 
консртукције 

   x  Април 

25. ДОО „Александар Мајур“ 
израда жичаних језгра за 
душеке 

   x  Април 

26.  ДОО „Андреа 
конфекционе“производња 
цирада за аутомоиле 

 x  x  Мај 

27.  ДОО „Аунде“производња 
пресвлака за аутомовиле 

   x  Мај 

28.  ДОО“ Мобилтури“ 
производња намештаја 

   x  Мај 

29. ДОО Вибак Балкани“, 
производња селотејп траки 

 x  x x Мај 

30. ДОО „Ралекс“израда 
металних конструкција 

   x  Мај 

31. ДОО „С принт штампарија“    x  Мај 



штампарија 
32 ДОО „Лианхе“ производња 

обуће 
 x  x  Мај 

33. СОЗР „Доос“, производња 
папуча 

 x  x  Јун 

34. ДОО „Плус минус“, 
производња намештаја 

   x  Јун 

35. СЗР «Еко систем» 
управљање отпадом 

   x  Јун 

36. ДОО „Метал еко систем“ 
управљање отпадом 

   x  Јун 

37. ДОО „Анди метал“ 
управљање отпадом 

   x  Јун 

38, ДОО „Елек Гарић“ 
управљање отпадом 

   x  Јун 

39.  ДОО „НЈД плус“ управљање 
отпадом 

   x  Јун 

40. СПЗР „Н-пласт“ управљање 
отпадом 

   x  Август 

41. ДОО „PWW“ управљање 
отпадом 

   x x Август 

42. ЗЗ „Метал“ управљање 
отпадом 

   x  Август 

43. ДОО „Колорхем“, производња 
прашкастих малтера   

   x  Август 

44. СЗР „Камелеон“ производња 
прашкастих малтера  

   x  Август 

45. ДОО „Комо“ производња 
намештаја 

 x  x  Август 

 ДОО „Алфа“ велепродаја , 
маркети и поступање са 
отпадом 

   x  Август 

46. СЗР „Градац“ вулканизер    x  Септембар 
47. СЗР „Ауто гуми центар    x  Септембар 



Фрања, вулканизер 
48. СЗР „Ауто гуми центар 

Стошић“вулканизер 
   x  Септембар 

49. СЗР „Костић“вулканизер    x  Септембар 
50. СЗР  „Миле М“ вулканизер    x  Септембар 
51. СЗР „Миле В“ вулканизер      Септембар 
52 СЗР „Точак“вулканизер    x  Септембар 
53 ДОО „Перник столарија“ 

производња столарије 
 x  x  Септембар 

54. ДОО „Ролотекс“, производња 
алу. столарије 

   x  Октобар 

55. СЗР «Сезам аутоматик» 
производња алу. столарије 

   x  Октобар 

56. ДОО „Техноал Маринковић“ 
производња алу. столарије 

   x  Октобар 

57. ДОО „Тестер ал“ производња 
алу. столарије 

   x  Октобар 

58. ДОО „Ауто кућа Француз“, 
аутосервис 

   x  Октобар 

59.  „Дунав ауто центар“, 
аутосервис 

   x  Октобар 

60. СЗР „Јавор“ производња 
елемената за грађевинарство 

 x  x  Октобар 

61. Парк (арбуретум ) Учитељског 
факултета –заштићено 
подручје            x 

     Октобар 

62. ДОО „Дис Крњево“, 
хипермаркет 

   x  Новембар 

63. ДОО „Идеа“ хипермаркет    x  Новембар 
64.  ДОО „Меркатор-с“ 

хипермаркет 
   x  Новембар 

65. ДОО „Темпо“ хипермаркет    x  Новембар 
66.  ДОО „Delhaize“ хипермаркет    x  Новембар 
67. ДОО „Модеста“, салон    x  Новембар 



намештаја 
   68. ДОО „Симпо“ салон 

намештаја 
   x  Новембар 

   69. ДОО „Интерио“ салон 
намештаја 

   x  Новембар 

   70. ДОО „Макроцентар“, 
трговинска делатност 

   x  Децембар 

   71 ДОО „МД Комерц“ трговинска 
делатност 

   x  Децембар 

   72. ДОО „Делмакс Јагодина“ 
трговинска делатност 

   x  Децембар 

   73 ДОО „Агротехника“ 
трговинска делатност 

   x  Децембар 

   74 ДОО“ Форма идеале“ салон 
намештајаx 

   x  Децембар 

   75 DOO VIVO SHOPPING PARK    x  Децембар 
   76 ДОО „4 М“ салон намештаја    x  Децембар 
    77. ДОО „Галерија подова“ 

трговинска делатност 
   x  Децембар 

 
                                                                                                                      
 
                                                                                                        Инспектор заштите животне средине 
 

                                                                                          Љиљана Радуновић 
 

              Владан Рацић 


