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На  основу  члана  10.  Закона  о  инспекцијском  надзору  ("Службени  гласник  РС",  број
36/2015),   Одељење за  грађевинске  и  комуналне послове,  Одсека  за  инспекцијске  послове -
инпектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Сента,  доноси:

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕНТА

I  УВОД

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 је дужна
да сачини стратешки (вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског надзора. Годишњи план
инспекцијског  надзора  спроводи  се  кроз  оперативне  (полугодишње,  тромесечне  и  месечне)
планове инспекцијског надзора.

Документ садржи детаљан план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине
Одељења за инспекцијске послове у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора на
подручју општине Сента за 2018. годину.

II  ЦИЉ ПЛАНА

Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне средине,
повећање поштовања еколошких стандарда и спровођења прописаних мера заштите животне
средине.

III  ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РС“ , број 135/04, 36/09, 36/09 -др.
закон, 72/09 -др. закон, 43/11 -одлука УС и 14/16),

• Закон о процени утицаја на животну средину ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.135/04, 36/09), 
• Закон о управљању отпадом ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 , 88/10 и 14/16), 
• Закон о заштити природе ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10, 91/2010 -испр. и 14/2016),
• Закон о заштити ваздуха ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 10/13), 
• Закон о заштити од буке у животној средини ( ,,Сл. гласник РС“ , бр. 36/09 и 88/10), 
• Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ,,Сл. гласник РС“ , бр.36/09), 
• Закон о хемикалијама ( ,,Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15).



Као и на основу следећих закона:

• Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 33/15),
• Закон о општем управном поступку и „Службени гласник РС“, број 18/16). 

IV  НАДЗОР

Послове из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један извршилац. 
Инспектор за заштиту животне средине је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених
законом и одлукама Опшине Сента. Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте,  саслушава и узима изјаве од одговорних лица и
других правних лица и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем
отклањање  неправилности  и  предузимање  мера,  подноси  захтеве  за  покретање  прекршајног
поступка и привредног преступа 

V  АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

• Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за које
дозволу за изградњу дају надлежни органи града.

• Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке.
• 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.

• Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног
и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган  издаје дозволу.

• Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни орган.

• Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.

• Вођење управног и извршног поступка.
• Доношење  управних  аката  и  обављање  управних  радњи  у  поступку  инспекцијског

надзора у обасти заштите животне средине.
• Подношење захтева за покретање прекршајног поступка.
• Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.

V  УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор, односно делатности 
или активности које ће се надзирати, територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски
надзор и период у коме ће се вршити инспекцијски надзор:

Редни
 број

 Назив постројења Област
надзора

 Месец
∑

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. LUKA SENTA AD 
SENTA

процена 
утицаја

x
1

2. MESNA INDUSTRIJA 
TEMPOREX DOO

процена 
утицаја

x
1



Редни
 број

 Назив постројења Област
надзора

 Месец
∑

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

3. DOO SEVERTRANS 
SENTA

отпад x
1

4. RASCO TAMP DOO 
SENTA

процена 
утицаја

x
1

5. FAS SHOES SERBIA 
DOO SENTA

процена 
утицаја

x
1

6. TISZA AUTOMOTIVE
DOO SENTA

процена 
утицаја

x
1

7. JT INTERNATIONAL 
AD SENTA

процена
утицаја

x
1

8. DOO  SILOS-TECH,
SENTА

процена
утицаја

x 1

9. ALLTECH  SERBIA
DOO SENTA

процена
утицаја

x
1

10. JKSP SENTA отпад x 1

11. JP ELGAS SENTA отпад x
2

ваздух x

12.
REGIONALNA
DEPONIJA DOO

процена
утицаја

x

2

отпад x

13. LARIX DOО отпад x 1

14. DOO  PLASTREC
SENTA

бука x
2

отпад x

15. JEDINA  NADA  SOO,
SENTA

бука x
2

отпад x

16. DOO  HAZAR  PROM
SENTA

бука x
2

отпад x

17.
FLASH METAL

бука x
2

отпад x

18. GREEN  METAL
PRODUCTION  &
TRADING

бука x
2

отпад x

19. DOO ĐAKOVIĆ бука x
2

отпад x

20. DOO  EURO  PETROL
SUBOTICA 
-Senta
-Tornjoš

процена
утицаја

x
1



Редни
 број

 Назив постројења Област
надзора

 Месец
∑

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

21. KNEZ  PETROL  DOO
ZEMUN
-Senta

процена
утицаја

x
1

22. NIS  SA  P.O.  NOVI
SAD
-BS 1
-BS 2

процена
утицаја

x
 1

23. ZOLTAN  KANJO  PR,
SZR VULKANIZER

отпад x
1

24. AKOŠ  KALMAR  PR,
SZR  ROTOR-
AUTOSERVIS

отпад x
1

25. STZR AUTO VARADI
VARADI TIBOR PR

отпад x
1

26. SZR TAUCIT MIŠKEI
GEZA PR SENTA

отпад x
1

27. SZR  AUTOSERVIS
DRAGAN  PEVALIĆ
PR

отпад x
1

28. ARON  BERTA  PR
AUTOSERVIS  I
TROVINA

отпад x
1

29. ROBERT POLJAK PR,
SZR  TOTAL-CAR
SERVIS

отпад x
1

30. PANON  HOLDING
DOO  ADA,  COOL
WASH SENTA

процена
утицаја

x
1

31. TATJANA  ČOBANOV
PR  UGOSTITELJSKA
RADNJA BALI  PLUS
SENTA

бука x

1

32. DIATECH  DOO
SENTA – JAIL CLUB

бука x x
2

33. SUR  MOJO  CLUB
VIKTOR LUČIĆ PR

бука x x
2

34. NIKOLA MAČAR  PR
THE  NEW  ART  &
CAFFE SENTA

бука x x
2

35. BOJAN  FARAGO  PR
PRIPREMA  I
POSLUŽIVANJE-
THEATAR

бука x x

2



Редни
 број

 Назив постројења Област
надзора

 Месец
∑

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

36. ANDRAŠ  VIJATOV
PR,  SUR
ZENGARDEN 

бука x x
2

37. TELEKOM  SRBIJA
A.D., BEOGRAD
-Senta

нејонизујуће
зрачење

x
1

38. TELENOR  DOO.
BEOGRAD
-Senta 3
-Senta 4
-Tornjoš

нејонизујуће
зрачење

x
x
x 3

39. VIP  MOBILE  DOO
BEOGRAD
-Senta sever
-Senta centar
-Gornji Breg
-Gornji Breg 2
-Tornjoš

нејонизујуће
зрачење

x
x
x
x
x

5

УКУПНО 1 2 3 3 3 6 5 4 8 6 8 9 58

У табели су унети надзирани субјекти, које инспектор контролише по службеној дужности у
оквиру редовног инспекцијског надзора.  У контролама планираним једном годишње,  када се
уоче извесне неправилности и незаконитости, инспектор налаже мере које касније контролише,
тако да је број прегледа више од броја унетих у табели.

VI  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

Критичан ризик

Висок ризик

Средњи ризик

Низак ризик

Незнатан ризик

1 2 3 4 5

ЛЕГЕНДА

1

2 Нејонизујуће зрачење

3 Заштита од буке

4 Заштита ваздуха, Заштита вода

5 Управање отпадом



VII  ВРСТЕ И OБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

Врста надзора Време проведено у вршењу надзора у %

Редован инспекцијски надзор 60

Ванредан  инспекцијски надзор 15

Контролни инспекцијски надзор 20

Допунски инспекцијски надзор 5

УКУПНО 100

Облик надзора Време проведено у вршењу надзора у %

Теренски инспекцијски надзор 60

Канцеларијски инспекцијски надзор 40

УКУПНО 100

VIII ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

У предходном периоду пријаве грађана, као повод за ванредни инспекцијски надзор учестовале
су 10%. Бројеви пријаве односе се на заштиту од буке у животној средини.

Очекује  се  да  ће  постојати  потреба  за  ванредним  инспекцијским  надзором  због  појаве
специфичних  услова,  као  и  потенцијално  акцидентних  ситуација.  Процењује  се  да  ће  број
надзора по овом основу бити око 5.

IX  ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

Општинска управа општине Сента – инспекција за заштиту животне средине задржава право
измене  и  допуне  Годишњег  плана  инспекцијског  надзора  за  2018.  годину.  Годишњи  план
инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редовно ажурирати и контролисати у складу са
потребама.

Лила Ђембер, дипл.инж.зжс.
Инспектор за заштиту животне средине

Oпштинске управе општине Сента


