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-ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. годину-

Годишњи план инспекцијског надзора  инспектора за заштиту животне средине општинске управе општине Димитровград 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 општине Димитровград и  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.
Инспектор  за  заштиту  животне  средине  општинске  управе  општине  Димитровград   обавља  послове  на  подручју  општине

Димитровград, са седиштем у Димитровграду,  ул. Балканска бр.2. 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и то: Закон о заштити животне средине("Сл. гласник

РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Зaкон о управљању отпадом ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), Закон о заштити
природе ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009, 88/2010, 91/2010 -  испр. И 14/2016),  Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.  36/2009 и
10/2013), Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.
гласник  РС",  бр.  135/2004  и  36/2009),  као  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 Општинској управи општине Димитровград један инспектор обавља послове инспекције за заштиту животне средине.



Р.бр.
Објекти надзора Претежна делатност Област

контроле
М Е С Е Ц

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



1. УР ,, Капица плус“ с. 
Лукавица

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X X

2. ДОО ,,Бринеза“- издвојен 
пословни простор, с. Лукавица

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

3. УР ,,Лукавачки млин“ с. 
Лукавица 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X X

4. СУР ,,Код Жике“ с. Жељуша 5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X X

5. УТР ,, Магурац“, Балканска 
34/а, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

6. УР ,, Строшена чесма“,Кирило
и Методи 30, Димитровград 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

7. Пицерија ,,La Toskana“, 
Балканска 17, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

8. ДОО ,, Hepi stars“ 
с. Градиње

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

9. СУР ,, Оаза“,  Балканска 126, 
Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X X

10. УР ,, Нојева барка“, Пастерова
бб, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X X



11. СУР ,,Сакс“, Балканска 57а , 
Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

12. УР ,, Рибарница ослић“, 
Кирило и Методи 7, 
Димитровград 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

13. УТР ,,Амфора 1“, Балканска 
82а, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

14. Дом за смештај старих, Иво 
Андрића 36, Димитровград

8730 - Рад установа за стара
лица и лица са посебним 
потребама

поступање 
са отпадoм 
загађење 
ваздуха

X X

15. ПУ ,,8.септембар“ Светосавска
2, Димитровград

8510 – Делатност дневне 
бриге о деци

поступање 
са отпадoм 
загађење 
ваздуха

X X

16. ДОО ,,Брмко“, издвојен 
пословни простор, Београдска 
2,Димитровград
 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм X

17. СУР ,,Цап цап“, Балканска 42,
Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

18. УР ,,Гут апетит“, Балканска 
57А, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

19. СУР ,, Перос“, Балканска бб, 
Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X



20. СУР ,, Пера ждера“ Раковски 
2, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

21. СУР ,,Потрчко“-издвојен 
пословни простор, градска 
пијаца, Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадoм  X

22. СУР ,,Happy meal“Христо 
Ботев 12а, Димитровград 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

23. УР ,,Боботан“, Кирило и 
Методи бб ,
Димитровград 
 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

24. ДОО ,, Hepi stars“ - издвојен 
пословни простор Мотел, 
Димитровград
 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

службена 
саветодавна 
посета

X

25. ЈП Спорско туристички 
центар, Димитровград

9311- Делатност 
спортских објеката

заштићено 
подручје,,Пе
трлашка 
пећина“ 

X X

26. ПР ,,Газда“, издвојен пословни
простор Гимназија, 
Димитровград
 

4724-Трговина на мало 
хлебом, тестенином, 
колачима и слаткишима у 
спецјализованим 
продавницама

службена 
саветодавна 
посета

X

27. ДОО Млекара Стара планина
Висок 4, Димитровград

1051- Прерада млека и 
производња сирева

процена 
утицаја

X

28. Рибњак Трнски Одоровци
с.Трнски Одоровци

0322-Узгој рибе процена 
утицаја X



29. ДОО Млекара Хранко
с.Жељуша

1051- Прерада млека и 
производња сирева

процена 
утицаја X

30. ДОО Димметал
Христо Смирненски 1
Димитровград

25130- Производња 
осталих производа од гуме

процена 
утицаја X

31. Радио базна станица мобилне 
телефоније 
Теленор,,Димитровград“
Иве Андрића 36/б
Теленор, Омладинских 
бригада 90, Београд

6120- Бежичне 
телекомуникације

нејонизујуће
зрачење X

32. Радио базна станица мобилне 
телефоније Телеком Србија, 
Београд
Балканска 4, Димитровград

6120- Бежичне 
телекомуникације нејонизујуће

зрачење
X

33. Радио базна станица мобилне 
телефоније Vipmobile Srbija, 
а.д., Београд, Омладинских 
бригада 21

6120- Бежичне 
телекомуникације нејонизујуће

зрачење
X

34. УР Панчина механа Радејна,
с.Радејна

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадом X

35. УР Лили хит Трнски 
Одоровци, 
с.Трнски Одоровци, 

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадом X

36. УР При Мики,
Кирило и Методије 7
Димитровград

5610-Делатности 
ресторана и покретних 
угоститељских објеката

поступање 
са отпадом

X

37. Caffebar City si,
Балканска бб, Димитровград

5630-Услуге припремања и
услуживања пића

бука X



38. Caffebar Sax, Балканска 18а
Димитровград

5630-Услуге припремања и
услуживања пића

бука X

39. Caffebar Фиеста, Балканска 10
Димитровград

5630-Услуге припремања и
услуживања пића

бука X

40. Ноћни бар Фиеста, -издвојен 
пословни простор,
Балканска 63
Димитровград

5630-Услуге припремања и
услуживања пића бука X

41. Ноћни бар Sax , -издвојен
пословни простор,
Теслина бб
Димитровград 

5630-Услуге припремања и
услуживања пића

бука 
X

42. ДОО Храм гранит,
Нишава 20,
Димитровград

2370- Сечење, обликовање
и обрада камена

службена 
саветодавна 
посета

X

43. Caffebar Панорама Цариброд, 
Теслина 3
Димитровград

5630-Услуге припремања и
услуживања пића бука X

44. СЗТР Гума прес
Балканска 28
Димитровград

2219- Производња осталих
производа од гуме

службена 
саветодавна 
посета

X

45. Вулканизерска радња Мурат 
плус,
село Градиње

4520-Одржавање и 
поправка моторних возила

поступање 
са отпадом 

X

46. САР Видлич
село Смиловци

4520-Одржавање и 
поправка моторних возила

поступање 
са отпадом 

X

47. Самостална вулканизерска 
радња  Градина -Шуле
село Градиње

4520-Одржавање и 
поправка моторних возила

поступање 
са отпадом 

X

48. Самостална вулканизерска 4520-Одржавање и поступање X



радња  Универзал+, Белеш поправка моторних возила са отпадом 

49. СЗТР Гума прес
Балканска 28,
Димитровград

2219-Производња осталих 
производа од гуме

поступање 
са отпадом 

X

50. ,,Intertext“ ДОО, Балканска 94,
Димитровград

18220 - Производња 
остале спољне одеће

 загађење 
ваздуха X

51. ПУ 8.септембар -Лептирић
ул.Бошко Буха бб

8510 – Делатност дневне 
бриге о деци

загађење 
ваздуха

X

52. ПУ 8.септембар -Колибри
село Жељуша

8510 – Делатност дневне 
бриге о деци

 загађење 
ваздуха

X

53. ОШ Христо Ботев
ул.Христо Ботев 3

8520- Основно образовање
и васпитање

 загађење 
ваздуха

X

54. Гимназија  “Свети  кирило  и
Методије“,ул.  Кирил  и  Методи
бр. 12, Димитровград

8531- Средње образовање загађење 
ваздуха

X

55. ЈП Комуналац, Балканска 30,
Димитровград 

3600 - Сакупљање, 
пречишћавање  и 
дистрибуција воде и 
остале регистроване 
делатности

 загађење 
ваздуха

X

56. ЈП Комуналац, издвојен пословни
простор- техничка база,
Димитровград 

3600 - Сакупљање, 
пречишћавање  и 
дистрибуција воде и 
остале регистроване 
делатности

 загађење 
ваздуха

X

57. Дом Здравља Димитровград 8621-Медицинска пракса  загађење 
ваздуха

X

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
                                                                                                                                  мр Биљана Ранђелов, дипл.инж.техн.  


