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ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ЗА 2017. ГОДИНУ 

- Одељење за контролу индустријских објеката -  

 

 

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину, Одељења за контролу 
индустријских објеката,  направљен је у складу са важећом законском  регулативом из области заштите животне 

средине. 

 
АП Војводина, географски, обухвата 45 општина и градова распоређених у 7 управних округа. Седишта управних 

округа су: Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево и Сремска Митровица. 
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У оквиру Сектора за инспекцијске послове Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

организационо је успостављено Одељење за контролу индустријских објеката, са седиштем у Новом Саду (3 

инспектора) и има подручне јединице у: 

 
- Суботици (1 инспектор); 

- Зрењанин (1 инспектор) ; 

- Панчево (1 инспектор) и 
- Сремска Митровица (1 инспектор). 

 

План инспекцијског надзора за 2017. годину базиран је на до сада утврђеном стању у области инспекцијског 

надзора и на процени ризика. 
 

Инспекцијски надзор ће се вршити у складу са 11 закона и подзаконских аката донетих на основу истих и то: 

 
1.     Закон о заштити животне средине 

2.     Закон о процени утицаја на животну средину  

3.     Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  
4.     Закон о заштити ваздуха  

5.     Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине  

6.     Закон о заштити од буке у животној средини  

7.     Закон о управљању отпадом  
8.     Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  

9.     Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  

10.    Закона о водама 
11.    Закон о заштити земљишта 

 

Као и на основу следећих закона: 
 

1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине  

2. Закона о инспекцијском надзору  

3. Закона о планирању и изградњи  
4. Закона о државној управи  

5. Закона о општем управном поступку  

6. Кривичног законика  



3 
 

7. Закона о привредним преступима  
8. Закона о прекршајима  

 

Део наведених прописа из области заштите животне средине поверен је Аутономној Покрајини Војводини.  

 
Чланом 28. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине одређено је да:  

" АП Војводина, преко својих органа, у области заштите и унапређења животне средине, у складу са законом: 

1) врши инспекцијски надзор у области заштите животне средине и предузима мере за отклањање незаконитости 
у тој области, осим инспекцијског надзора: 

- у случају удеса, 

- у области јонизујућег зрачења, 

- над прекограничним кретањем роба које подлежу надлежности републичке инспекције за заштиту животне 
средине, као и над испуњеношћу услова оператера за добијање дозволе за прекогранично кретање роба 

(радиоактивност, отпад, отрови, супстанце које оштећују озонски омотач, заштићене биљне и животињске врсте), 

- над одређеним објектима на територији АП Војводине, који ће бити одређени посебним актом". 
 

Очекиван обим ванредних инспекцијских надзора у 2017. години износи 50% од укупног броја инспекцијских 

надзора 
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I КВАРТАЛ 

 

II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Инспекцијски надзор постројења за која је издата интегрисана дозвола 

Инспекцијски надзор постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе 

 Инспекцијски надзор комуналних предузећа која сакупљају и испуштају отпадне воде у 

реципијент 

 Инспекцијски надзор здравствених установа које врше складиштење и третман медицинског 

инфективног отпада 

Инспекцијски надзор правних лица и предузетника који испуштају отпадне воде у реципијент или систем 

јавне канализације 

Инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката 

Инспекцијски надзор из области управљања опасним отпадом код произвођача отпада 

Инспекцијски надзор оператера који поседују дозволе за управљање отпадом издате од стране покрајинског 

секретаријата надлежног за послове заштите животне средине 

Инспекцијски надзор испуњености услова за рад постројења за складиштење и/или третман и/или поновно 

искоришћење и/или одлагање отпада 

Инспекцијски надзор спровођења услова и мера из одлуке покрајинског секретаријата надлежног за послове 

заштите животне средине којом је дата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, односно да 

није потребна израда студије 

Инспекцијски надзор из области загађивања ваздуха од објеката у надлежности покрајинске инспекције за 
заштиту животне средине 

Инспекцијски надзор из области емисије буке у животну средину објеката у надлежности покрајинске 

инспекције за заштиту животне средине 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву надзираног субјекта као утврђујући у складу са 
посебним законом и као потврђујући 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву правног или физичког лица или са циљем 

предузимања хитних мера када је процењен ризик висок или критичан 

Контролни и допунски инспекцијски надзори 

Инспекцијски надзори по захтеву Министарства надлежног за послове заштите животне средине 

Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу 

места – службене саветодавне посете  

Сарадња са истражним и правосудним органима 

Вођење евиденције о поднетим пријавама – кривичним, за привредни преступ и прекршајним 
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Вођење евиденције о одлукама надлежних судских органа 

Припрема и израда месечног и годишњег извештаја о раду 

 Припрема инспекцијског Плана за 2018. годину 

Учествовање инспектора у едукацијама – тренинзи, семинари, радионице, студијска путовања,... 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 за 2017 годину 

Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара 

и рибљег фонда 
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Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине, Одељења за контролу заштите и 

коришћења природних добара и рибљег фонда, за 2017. годину, направљен је у складу са важећом законском 
регулативом из области заштите природе и заштите и коришћења рибљег фонда. 

 

Инспекцијски надзор вршиће се у складу са законима који регулишу области и подзаконским акатима донетих на 
основу истих и то:  

 

1. Закон о заштити животне средине  

2. Закон о процени утицаја на животну средину 
3. Закон о заштити природе 

4. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 

5. Закон о националним парковима 
6. Закон о инспекцијском надзору 

 

Као и на основу следећих закона: 

1. Закон о општем управном поступку 
2. Закон о државној управи 

3. Закон о прекрашајима 

4. Закон о привредним преступима  
5. Кривичног законика 

6. Закон о планирању и изградњи 

 
Део наведених прописа из области заштите животне средине поверен је Аутономној Покрајини Војводини.  

 

У Сектору за инспекцијске послове, у Одељењу за контролу заштите и коришћења природних добара 

и рибљег фонда , у области контроле заштите и коришћења природних добара запослено је 5 инспектора, а у области 
контроле заштите и коришћења рибљег фонда запослено је 2 инспектора. 

 



8 
 

Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, је са седиштем у Новом Саду, са 2 
подручне јединице и то: 

 

 Суботица;  

 Вршац; 
 

Очекиван обим ванредних инспекцијских надзора у 2017. години износи 50% од укупног броја инспекцијских 

надзора 
 

 

 

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Инспекцијски надзор код управљача заштићених подручја   

I квартал – Контрола документације (планови, програми, извештаји) у складу са Законом о заштити 

природе и подзаконским актима и Законом о инспекцијском надзору. 

Инспекцијски надзор код управљача заштићених подручја   

II, III IV квартал – Контрола рада чуварске службе, обавеза управљача, радови и активности који могу 

нарушити својства заштићеног подручја, контрола спровођења Уредбе о проглашењу, мониторинг стања 

природе и њених вредности, спровођење мера и услова заштите природе у складу са Законом о заштити 

природе и подзаконским актима. 

Инспекцијски надзор код корисника заштићених подручја (правна лица, предузетници и физичка лица) 

I,II,III,IV квартал – Контрола услова и мера заштите природе за планове, пројекте, основе...., услови и 

мере заштите природе за радње и активности у заштићеним подручјима, радови и активности који могу 

нарушити својства заштићеног подручја у складу са Законом о заштити природе и подзаконским актима 

Инспекцијски надзор код правних лица и предузетника – Сакупљање и коришћење заштићених врста у 

складу са Законом о заштити природе и Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље 
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флоре и фауне према месечним плановима. 

Инспекцијски надзор привредних субјеката који се баве прометом заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива 

 Инспекцијски надзори контроле сакупљања заштићених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива на откупним местима. 

Инспекцијски надзор – контрола држања, узгоја, продаје и куповине строго заштићних и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива  

Инспекцијски надзор код држаоца заштићених дивљих врста животиња у заточеништву. 

 Инспекцијски надзори 

ЗОО вртова 

 Инспекцијски надзори 

ЗОО вртова 

Инспекцијски надзори по захтеву Министарства надлежног за послове заштите животне средине 

Инспекцијски надзор прихватилишта за дивље животиње. 

Инспекцијски надзор у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда у складу са законом и 

подзаконским актима и Законом о инспекцијском надзору. 

Контрола рибарских подручја (услови з уступање, накнада за коришћење, обележавање рибарског 

подручја)  у складу са чл. 5,6,7, 10. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонд – I,II,III,IV 

квартал. 

Контрола чувања рибарског подручја у складу са чл. 11, 12,13,14,15.  Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда – I,II,III,IV квартал. 

Контрола програма управљања рибарским подручјем у складу са чл. 17,18,19,20,21. Закона о заштити и 
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одрживом коришћењу рибљег фонда – I, IV квартал. 

Контрола очувања и заштите рибљег фонда у складу са чл. 23,24,25,26,27,28,29,30,31. Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда – I,II,III,IV квартал. 

Контрола привредног риболова у складу са чл. 32,33,35,37,38.  Закона о заштити и одрживом коришћењу 

рибљег фонда – I,II,III,IV квартал. 

Контрола рекреативног и спортског риболова у складу са чл. 40,41,42,44,46.  Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда – I,II,III,IV квартал. 

Контрола промета риба у складу са чл. 50,51.  Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда – 

I,II, IV квартал. 

Заједничке акције са другим инспекцијама и органима 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше  по захтеву правног или физичког лица или са циљем 

предузимања хитних мера  када је процењен ризик висок или критичан 

Контролни и и допунски инспекцијски надзори  

Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на 

лицу места - службене саветодавне посете  

Координација послова са  органима државне управе са  чијим делокругом су повезана питања из области 

заштите животне средине  

Доношење решења и других аката 

Подношење пријава: 

 захтеви за покретање прекршајног поступка 

 пријаве за покретање поступка за привредни преступ и 
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 кривичне пријаве (за одговорно и за правно лице) 

Сарадња са Покрајинским заводом за заштиту природе  

Припрема и израда месечног и годишњег извештаја о раду  

Припрема и израда полугодишњег, тромесечног и месечног плана рада 

Учествовање инспектора у едукацијама (тренинзи, семинари, радионице,...)  у области заштите природе и 

заштите и одрживог коришћења рибљег фонда. 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈАМА И ОРГАНИМА 

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Заједничке акције са инспекцијским службама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Управе за ветерину 

Републике Србије, Покрајинским заводом за заштиту природе, службама Министарства унутрашњих 

послова, Основним јавним тужилаштвима, управљачима заштићених подручја.... Акција током I,II,III IV 

квартал 2016. године. 
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                            БРОЈ:                                          ДАТУМ: 
 

План рада урбанистичке инспекције  

2017 

ПЛАН РАДА УРБАНИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

План рада урбанистичке инспекције, за 2017. годину направљен је у складу са важећом законском регулативом из 

области просторног планирања и урбанизма. 

 

Инспекцијски надзор вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и подзаконским актима донетим на основу овог закона. 

 

Инспекцијски надзор вршиће се такође у складу са другим законима: 

1. Законом о инспекцијском надзору;  

mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs%7Cwww.ekourb.vojvodina.gov.rs
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2. Законом о општем управном поступку; 
3. Законом о државној управи; 

4. Законом о прекрашајима; 

5. Законом о привредним преступима;  

6. Кривичним закоником. 

 

У сектору је запослено два инспектора на пословима урбанистичке инспекције за целокупну територију АП Војводине. 

Урбанистичка инспекција за 2017. годину има планиране редовне програмске активности којима се 

омогућава контрола примене прописа из области планирања и изградње, а који подразумевају контролу рада 

свих 45 општина/градова са територије АП Војводине у оквиру редовног надзора. 

 

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Редовни инспекцијски надзори у општинским/градским органима за урбанизам  

Инспекцијски надзори по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Заједничке акције са другим инспекцијама и органима 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по пријави правног или физичког лица са циљем предузимања мера 

Контролни и допунски инспекцијски надзори  

Координација послова  инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини и 

јединици локалне самоуправе  

Подношење пријава: 

 захтеви за покретање прекршајног поступка и 

 пријаве за покретање поступка за привредни преступ 

Сарадња са другим органима и институцијама 

Припрема и израда месечног и годишњег извештаја о раду 

Учествовање инспектора у едукацијама (тренинзи, семинари, радионице и др.) из области планирања и изградње 
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ТЕРИТОРИЈА АП ВОЈВОДИНЕ - ПОКРАЈИНСКА УРБАНИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА - инспекцијски надзор - 2017. 

ГОДИНА 

ОКРУГ 
редни  
број 

ОПШТИНА / ГРАД 
површина 

[km²] 
БРОЈ 

НАСЕЉА 

БРОЈ  
СТАНОВНИКА 

2002/2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

северно-банатски 1  АДА 227 5 
18.994 
16.785 

          
X 

            

                      

јужно-банатски 2 АЛИБУНАР 602 10 
22.954 
19.780 

                  
X 

    

                      

западно-бачки 3 АПАТИН 350 5 
32.813 
28.654 

                    
X 

  

                      

јужно-бачки 4 БАЧ 365 6 
16.268 
14.150 

                
X 

      

                      

јужно-бачки 5 БАЧКА ПАЛАНКА 579 14 
60.966 
55.361 

      
X 

                

                      

северно-бачки 6 БАЧКА ТОПОЛА 596 23 
38.245 
33.268 

            
X 

          

                      

јужно-бачки 7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 158 4 
14.681 
13.302 

19             
X 

        

                      

јужно-банатски 8 БЕЛА ЦРКВА 353 14 
20.367 
17.285 

      
X 

                

                      

јужно-бачки 9 БЕОЧИН 186 8 
16.086 
15.630 

            
X 

          

                      

јужно-бачки 10 БЕЧЕЈ 486 5 
40.987 
37.209 

        
X 

              

                      

јужно-бачки 11 ВРБАС 376 7 
45.852 
41.950 

              
X 

        

                      

јужно-банатски 12 ВРШАЦ 800 24 
54.369 
51.217 

    
X 
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јужно-бачки 13 ЖАБАЉ 400 4 
27.513 
25.777 

            
X 

          

                      

средње-банатски 14 ЖИТИШТЕ 525 12 
20.399 
16.786 

                
X 

      

                      

средње-банатски 15 ЗРЕЊАНИН 1,326 22 
132.051 
122.714 

            
X 

          

                      

сремски 16 ИНЂИЈА 385 11 
49.609 
47.204 

                  
X 

    

                      

сремски 17 ИРИГ 230 12 
12.329 
10.717 

    
X 

                  

                      

северно-банатски 18 КАЊИЖА 401 13 
27.510 
24.995 

                    
X 

  

                      

северно-банатски 19 КИКИНДА 782 10 
67.002 
59.329 

          
X 

            

                      

јужно-банатски 20 КОВАЧИЦА 419 8 
27.890 
25.259 

                  
X 

    

                      

јужно-банатски 21 КОВИН 730 10 
36.802 
33.725 

            
X 

          

                      

западно-бачки 22 КУЛА 481 7 
48.353 
43.162 

            
X 

          

                      

северно-бачки 23 МАЛИ ИЂОШ 181 3 
13.494 
11.926 

              
X 

        

                      

средње-банатски 24 НОВА ЦРЊА 273 6 
12.705 
10.222 

                    
X 

  

                      

средње-банатски 25 НОВИ БЕЧЕЈ 609 4 
26.924 
23.847 

                
X 

      

                      

северно-банатски 26 НОВИ КНЕЖЕВАЦ 305 9 
12.975 
11.232 

                    
X 

  

                      

јужно-бачки 27 НОВИ САД 699 16 
299.294 
335.701 

                      
X 
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јужно-банатски 28 ОПОВО 203 4 
11.016 
10.475 

            
X 

          

                      

западно-бачки 29 ОЏАЦИ 411 9 
35.582 
30.196 

    
X 

                  

                      

јужно-банатски 30 ПАНЧЕВО 755 10 
127.162 
122.252 

                      
X 

                      

сремски 31 ПЕЋИНЦИ 489 15 
21.506 
19.675 

    
X 

                  

                      

јужно-банатски 32 ПЛАНДИШТЕ 383 14 
13.377 
11.334 

                    
X 

  

                      

сремски 33 РУМА 582 17 
60.006 
54.141 

      
X 

                

                      

северно-банатски 34 СЕНТА 293 5 
25.568 
22.961 

                    
X 

  

                      

средње-банатски 35 СЕЧАЊ 523 11 
16.377 
13.282 

                  
X 

    

                      

западно-бачки 36 СОМБОР 1,178 16 
97.263 
85.569 

      
X 

                

                      

јужно-бачки 37 СРБОБРАН 284 3 
17.855 
16.252 

              
X 

        

                      

сремски 38 
СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

762 26 
85.902 
79.773 

    
X 

                  

                      

јужно-бачки 39 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 51 1 
8.839 
8.722 

          
X 

            

                      

сремски 40 СТАРА ПАЗОВА 351 9 
67.576 
65.508 

    
X 

                  

                      

северно-бачки 41 СУБОТИЦА 1,009 19 
148.401 
140.358 

                  
X 

    

                      

јужно-бачки 42 ТЕМЕРИН 170 3 
28.275 
28.227 

          
X 
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јужно-бачки 43 ТИТЕЛ 262 6 
17.050 
15.554 

            
X 

          

                      

северно-банатски 44 ЧОКА 321 8 
13.832 
11.388 

              
X 

        

                      

сремски 45 ШИД 687 19 
38.973 
34.035 

20                 
X 

    

                      

 

 

 


