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 Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове- заштита животне 

средине, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске 

послове,  Градске управе Пирот за 2017. годину донет је у складу са чланом 10. Закона о 
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015). 

 Сврха доношења плана инспекцијског надзора је повећање ефикасније и транспарентности, 
као и јачање поверење грађана у локалну самоуправу града Пирота и иста подразумева:  

1. непосредну примену закона и других прописа, 

2. спровођење инспекцијског надзора и решавања 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. 

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске 

послове, Одсек за инспекцијске послове, Градске управе Пирот обавља послове на територији 
града Пирота са седиштем у Пироту, у улици Српских владара бр. 82.  

 Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су 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 субјекта, 

очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни 
инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског 

надзора. 
Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је 

то прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз 
обавезно коришћење контролних листа. 

 Циљ инспекције је да превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и 

безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице 
по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе. 

 
Однос извршених редовних и ванредних надзора 

 

   редован- планиран- врши се према годишњем плану инспекцисјког надзора 
свакодневно у трајању од три сата 

   ванредан- врши се: када је неопходно да се, сагласно делокругу инспекције, предузму 
хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, 

имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, 
привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад 

органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења 

годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или 
промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по 

представци правног или физичког лица 
   допунски- врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта, 

ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у 

редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само 
један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања 

редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора 
   контролни- врши се ради утврђивања извршених мера које су предложене или 

наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 

надзора 
 Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, 

увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
 Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на 

лицу места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, 
просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, 

акте и документацију надзираног субјекта. 
 
 



 

У Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске 

послове, Одсек за инспекцијске послове, један инспектор обавља послове инспекције за заштиту 

животне средине. 
 

                                                                                                       М Е С Е Ц 

Редни 
бр. 

Надзирани  
субјект 

Област 
надзора 

Проце
на 
ризик
а 

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

1. Пет стабала храста ЗПД  х            

2. Стабло храста лужњака ЗПД  х            

3. „Теленор“ д.о.о. неј.зрачење          х    

4. „VIP mobile“д,о.о. неј.зрачење           х   

5. „Телеком Србија“д.о.о. неј.зрачење          х    

6. „Друмови А&D”д.о.о. ЛРИЗ    х          

7. „Тигар“ а.д. ваздух 
ЛРИЗ 

  х х          

8. “Тигар хемијски 
производи“д.о.о. 

ЛРИЗ    х          

9. “Тигар обућа“д.о.о. ЛРИЗ    х          

10. “Тигар техничка 
гума“д.о.о. 

ЛРИЗ    х          

11. “Tigar Tyres“д.о.о. ваздух 
ЛРИЗ 
студија 

  
х х 

 
х 

       

12. ЈКП“Градска 
топлана“Пирот 

ваздух 
ЛРИЗ 

  х х          

13. Општа болница Пирот ваздух 
неоп.отп 

 х         х   

14. „Pexim“д.o.o. студија      х        

15. „Ферохем“д.о.о. студија      х        

16. БС „AMD Petrol“ студија      х        

17. „Crystal Bar“ бука       х       

18. “My place“ бука       х       

19. “Euphoria Caffe“ бука       х       

20. Caffe „Trač“ бука       х       

21. “Snatch coffee shop“ бука       х       

22. “Baš Čelik Bar“ бука        х      

23. Dancing bar „Odeon“ бука        х      

24. Dancing bar „Houstor“ бука        х      

25. „Red Caffe“ бука        х      

26. Caffe „Friends“ бука         х     



 

27. Caffe “Nova Freska“ бука         х     

28. “Kengur“ бука         х     

29. Caffe „Pasage“ бука         х     

30. Caffe bar „Vavilon“ бука         х     

31. “ Ti-car“ д.o.o. отпад     х         

32. “Кролукс“д.о.о. отпад     х         

33. “Пексим“д.о.о. отпад     х         

34. “Unitrade export“д.о.о. отпад     х         

35. “Вани метал“д.о.о. отпад     х         

36. Хотел „Ana lux spa“ неоп.отп.            х  

37. Ресторан „Газела“ неоп.отп.            х  

38. Ресторан „Бианка“ неоп.отп.            х  

39. Ресторан    
„Вила Дијана“ 

неоп.отп.            х  

40. „Тигар 
угоститељство“д.о.о. 

неоп.отп.             х 

41. Happy family food неоп.отп.             х 

42. Пек.радња „Шмек“ неоп.отп.             х 

43. „Куба“ рибарница неоп.отп.             х 

∑    3 3 7 5 4 5 4 5 2 2 4 4 

 

Напомена: Процена ризика није утврђена јер у предходном периоду нису попуњаване 
контролне листе код наведених привредних субјеката.                                                                                                                                         

 

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 дужан је да се 

придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 
3. У току 2017. године инспектор за заштиту животне средине вршиће ванредне 

инспекцијске надзоре: 
- према писменом захтеву странака  

- према писменим захтевима и представкама грађана и МУП-а  
- ванредни инспекцијски надзори у складу са важећим законским прописима 

4. У октобру месецу сачињава годишњи план инспекцијског надзора за наредну односно 2018. 

годину. 
5. Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2017. године. 

6. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2017. године 
 

 

 
                                                                                                 Инспектор за заштиту  

                                                                                                      животне средине 
 

                                                                                                        Драгана Ћирић 
 



 

 

 

 

 
 

О б р а з л о ж е њ е   
 
 

Сходно члану 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015), 
Одељење за урбанизам,  стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске 
послове,  Градске управе Пирот, Одсек за инспекцијске послове – инспекција за заштиту 
животне средине, дужна је да сачини годишњи план инспекцијског надзора. 

План инспекцијског надзора, поред обавезних елемената који чине садржину 
годишњег плана обавезно садржи и : учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора 
по областима и сваком од степена ризика; поред 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; процењени ризик за 
надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће се надзирати или 
територијално подручје и другу територијалну и сличну целину, објекат и групе објеката; 
период у коме че се вршити инспекцијски надзор; информације о облицима инспекцијског 
надзора који ће се вршити; податке о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за 
вршење инспекцијског надзора. 

План инспекцијског надзора садржи и: планиране мере и активности превентивног 
деловања инспекције и планиране мере и активности за спречавање обављања 
делатности и вршења активности нерегистрованих  субјеката, очекивани обим ванредних 
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор. 

Инспекција, припрема, односно утврђује предлог плана инспекцијског надзора у 
вези са којим прибавља мишљење надлежних органа државне управе, односно органа 
државне управе са чијим делокругом су повезана питања из плана инспекцијског надзора.  
По прибављеном мишљењу годишњи план инспекцијског надзора се усваја. 

 Од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за 
заштиту животне средине прибављено је позитивно мишљење на предлог Плана 
инспекцијског надзора за 2017. годину, бр.353-03-02479/2016-18 од 28.12.2016. године, те 
сходно члану 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015) 
достављамо Вам предлог Плана на усвајање.  

  
 

 


