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I. УВОД 

 
Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у општинској 

управи општине Босилеград за 2018.годину сачињен је у складу са чланом 10.Закона о 

инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр:36/2015). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Инспекције за 

заштиту животне средине у 2018.години,непосредне примене закона и других прописа,те 

праћење стања на територији општине Босилеград из области заштите животне средине. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора је повећање ефикасности и 

транспарентности,као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу и: 

1.непосредна примена закона и других прописа, 

2.спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом степену, 

3.праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 

4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског 

надзора. 

Инспекција за заштиту животне средине општинске управе Општине Босилеград обавља 

послове на територији Општине Босилеград са седиштем у Босилеграду,ул.Г.Димитров 82. 

У складу са горе наведеним Годишњим планом инспекцијског надзора,који садржи опште и 

специфичне циљеве које је потребно остварити,задатке, програмске активности које је 

потребно спровести како би се ти циљеви остварили,индикаторе резултата тј.начин на који 

меримо остварене задатке односно програмске активности,рокове у којима се задатци 

односно активности морају обавити,одговорност за спровођење активности односно 

задатака,врсту активности и др. 

Циљ Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и других прописа 

тј.,планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и 

активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих 

субјеката,очекивани обим ванредних инспекцијских надзора,као и друге елементе од значаја 

за планирање и вршење инспекцијског надзора.   

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се 

планирају остварити у 2018.години,а који су везани за програмске активности општине 

Босилегард,одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба 

реализовати. 

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника како је 

прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције,уз 

обавезно коришћење контролних листа. 

Послове и задатке из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора,инспекција 

за заштиту животне средине општине Босилеград обавља свакодневно како у свом седишту 

тако и на терену на територији општине Босилеград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

 
Инспекцијом за заштиту живоне средине општинске управе Општине Босилеград руководи 

Начелник општинске управе. 

Распоред расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 

2018.години 

Укупан број дана у години:365 

Викенди:53 

Годишњи одмор:25 

Празници:12 

Укупно радних дана:223 

 

 

 

III.ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 
1.ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Општи податци: 

Број инспектора: 1 

Прописи по којима поступа: 

ЗАКОНИ: 

 

Закон о заштити животне средине(„Сл.Гласник РС“,број 135/2004,36/2009,36/2009-

др.закон,72/2009-др.закон,43/2011-одлука РС и 14/2016) 

Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања,као 

и методологија за врсте,начине и рокове прикупљања података („Сл.Гласник РС“,91/2010 и 

10/2013) 

 

Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.Гласник РС“,број 135/2004 и 36/2009) 

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја  и садржина захтева за одређивање 

обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл.Гласник РС“,бр.69/2005) 

Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.Гласник РС“,број114/2008) 

 

Закон о интегрисаном спречавању  и контроли загађивања животне средине („Сл.Гласник 

РС“,број 135/2004 и 25/2015) 

Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 

дозволе („Сл.Гласник РС“,број 108/2008) 

Уредба о врстама активности  и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.Гласник 

РС“,број 84/2005) 

 

Закон о управљању отпадом („Сл.Гласник РС“,број 36/2009,88/2010 и 14/2016) 

Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутство за његово попуњавање 

(„Сл.Гласник РС“,број 114/2013) 

Правилник о условима ,начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл.Гласник РС“,број 

71/2010) 

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл.Гласник РС“,број 104/2009 и 

81/2010) 

 



Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.Гласник РС“,број 36/2009 и 88/2010) 

Уредба о индикаторим буке,граничним вредностима,методама за оцењивање индикатора 

буке,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.Гласник РС“,број 75/2010) 

Правилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.Гласник 

РС“,бр.72/2010) 

Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору 

(„Сл.Гласник РС“,број 1/2013) 

 

Закон о заштити ваздуха („Сл.Гласник РС“,број 39/2009 и 10/2013) 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања(„Сл.Гласник РС“,број  5/2016)    

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања , осим постројења за сагоревање(„Сл.Гласник РС“,број  111/2015) 

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање („Сл.Гласник РС“,број 6/2016) 

Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 

испарљивих органских једињења,о вредностима емисије испарљивих органских једињења при 

одређеној потрошњи растварачаи укупним дозвољеним емисијама,као и шеми за смањење 

емисија („Сл.Гласник РС“,број 100/2011) 

 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.Гласник РС“,број 36/2009) 

 

Закон о енергетици („Сл.Гласник РС“,број 145/2014) 

Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса,врстама извора,начину и 

периоду њиховог испитивања („Сл.Гласник РС“,број 104/20099 

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл.Гласник РС“,број104/2009) 

 

Закон о хемикалијама („Сл.Гласник РС“,број 36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 и 25/2015) 

 

Одлука о заштити од буке на територији општине Босилеград („Сл.Гласник Пчињског 

округа“,број 28/16) 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 

  
1.Општи циљ овог плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне 

средине и повећање поштовања еколошких стандарда. 

2.Приликом инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је дужан 

придржавати се процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

3.У току 2018.године инспектор за заштиту животне средине вршиће и ванредне инспекцијске 

надзоре: 

-према писменом захтеву и представкама грађана  

4.Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2018.године. 

5.Учешће на радионицама,семинарима,курсевима,обукама и сл.у току 2018.године. 

6.Обављаће и друге послове по налогу Начелника општинске управе.    

 

 

 



РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКТОР ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ ПЛАНУ: 

Р
.

б
р

 Назив субјекта Делатност Област 

надзора 

MESEC 

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

1 ЈП „Услуга“ 

Босилеград 

Скупљање и 

дистрибуција 

отпада 

Достава 

података 

  x        x  

2 АНА ДОО 

Босилеград 

Откуп,остала 

прерада и 

конзервисање 

воћа 

Достава 

података 

    x        

3 ДОО Кодал Кабловска 

телекомуникациј

а и продаја 

нафтних дерив. 

Достава 

података 

 x           

4 Предузеће 

ИНАК 

Резање и обрада 

дрвета 

бука,отпад, 

пост.за 

сагоревање  

 

x        х    

5 BEST ENERGY 

SISTEM 2010 

DOO Bosilegrad 

Производња 

електричне 

енергије 

студија   х          

6 PURE ENERGY 

2012 DOO 

Производња 

електричне 

енергије 

студија     х        

7 SPRING 

ENERGY DOO 

Производња 

електричне 

енергије 

студија    х         

8 SPRING 

ENERGY DVA 

MHE REKA 

DOO 

Производња 

електричне 

енергије 

студија     х        

9 SPRING 

ENERGY 

JEDAN BISTAR 

DOO 

Производња 

електричне 

енергије 

студија        х     

10 ENERGY MHE 

KITKA-2014 

DOO 

Производња 

електричне 

енергије 

студија      х       

11 MHE VIROVCI 

DOO 

Производња 

елект.енергије 

студија      х       

12 УТР“ЦЕНТАР“ 

Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука,отпад   х  х        

13 СПТР“ЛАСТА“ 

Радичевци 

Производња ос 

тале грађевинск 

е столарије и ел 

емената  

  

бука 

отпад 

   х   х      

14 СУР“ЈЕЛЕН“ 

Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука,отпад   х      х    

15 СМУР“ЛИПА“ 

Босилеград 

Ресторан и 

трговина на 

мало месом  

  

бука 

отпад 

      х    х  

16 СПУТГР“Храст 

Босилеград 

Производња 

осталог 

намештаја 

бука,отпад, 

постр.за 

сагоревање 

 х  х      x   



17       СУР“МЛАДО-

СТ“ Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука,отпад  х     х      

18 СУАР“МОНИ - 

КА“Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука,отпад   х      х   х 

19 СПУР“V&P“ 

Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука,отпад    х    х      

20       СПР“НАГАРД“ 

Босилеград 

 

Производња 

рубља  

отпад 

 

x     х       

21 ПР“КОЛЕ“ 

Босилеград 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад  

бука 

  х     х    х 

22 ДОО“Кодал“,Бо

силеград 

Трговина на 

мало 

Отпад    x       x  

23 СЗР“ШУМСКА 

КРАЉИЦА“ 

с.Горња Љубата 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

   x     x    

24 ЗР“ДЕДАЛ“ 

Босилеград 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

   x     х   х 

25 СЗПР“ЈЕЛНИК 

с.Радичевци 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

    x    х    

26 СЗР“ИВАНА“ 

с.Рајчиловци“ 

Одржавање и  

поправка мото- 

рних возила  

отпад 

бука 

 x        x   

27 СПТПР“СИМ“ 

с.Рикачево 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

 x      x     

28 СПР“МИЛ-ПР- 

ОМЕТ“ 

с.Доња Љубата 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

 x    x   x    

29 УР“РИБАРЕЦ“ 

Босилеград 

Услуге припре- 

мања пића и по 

служивања 

отпад 

бука 

    x  x    х  

30 ГПТР“ТЕРМОК

О-МОНТАЖА“ 

Босилеград 

Производња 

електричне ене- 

ргије 

студија      x       

31 СЗПР“ЦЕЛУЛ- 

ОЗА“ 

с.Радичевци 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

  х     х     

32 СПТР“АЛФА 

ВИГО“ 

с.Радичевци 

Резање  и обрада 

дрвета 

отпад 

бука 

     х       

33 УР“КИЧКА“ 

Босилеград 

Ресторан и пок 

ретни угостите 

љски објекат  

бука 

отпад 

 x     х      

34 УР“ЛАВ“ 

Босилеград 

Услуге припре- 

мања пића и по 

служивања 

бука 

отпад 

    x     x   

35 РОПМВ“ГАМА

КО“ 

с.Рајчиловци 

Одржавање и  

поправка мот- 

орних возила 

бука 

отпад 

  x     x     



36 Шумско 

газдинство 

Врање 

Строги резерват 

природе“Јарешн 

ик“,опш.Босилег

рад 

достава 

података 

   x         

37 Котларница  

Вртић 

Босилеград 

Грејање 

просторија 

 

ваздух 

           x 

38 Котларница  

Основна школа 

Босилеград 

Грејање 

просторија 

ваздух x            

39 Котларница  

Гимназија 

Босилеград 

Грејање 

просторија 

 

ваздух 

 x           

40 Теленор Оператер 

мобилне 

телефоније 

Нејонизујуће 

зраћење 

    х      х  

41 МТС Оператер 

мобилне 

телефоније 

Нејонизујуће 

зраћење 

   х     х    

42 ТР“Јоска-

комерц“,Босилег

рад 

Трговина на 

мало 

Отпад   х    х     х 

                

                

 

 

 

 

 IV.ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену: 

1.Матерјални положај инспектора 

2.Побољшати комуникацију и  сарадњу са општинском управом (одобрење возила за 

терен,опрема за рад и сл.) 

3.Омогућити обуку инспектора и прилагођавању новом Закону о инспекцијском надзору 

4.Прилагодити скупштинске Одлуке са новим Законом о инспекцијском надзору,а које су 

везане за инспекцијски надзор и контролу 

5.Редовна размена изкуства и сарадња између инспекција и других државних органа 

6.Успостављање сарадње инспектора са председницима МЗ 

 

V.НАПОМЕНА 
 

Инспекција за заштиту животне средине општине Босилеград задржава право измене и допуне 

Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018.годину. 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину ће се редовно ажурирати,анализирати и 

контролисати у складу са потребама. 
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