
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА 2017 ГОДИНУ

1.УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора у области заштите животне средине на подручју општине Љиг за 2017. годину

донет је на основу чл.10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/15).
Годишњи  план  инспекцијског  надзора  садржи  општи  приказ  задатака  и  послова  инспекције  за  заштиту  животне

средине у 2017.години,  непосредне примене закона и других прописа и пратећа стања животне средине на територији
општине Љиг.

Сврха  доношења  Плана  инспекцијског  надзора   област  инспекције  за  заштиту  животне  средине општине  Љиг  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 решавања у управним стварима у првом степену,
3.праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији општине Љиг
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора;

У  складу  са  горе  наведеним  Годишњи  план  инспекцијског  надзора  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 задаци односно
активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно задатака, врсту активности и др.

Циљeви:општи  циљГодишњег  плана  инспекцијског  надзора  је  непосредна  примена  закона  и  других  прописа
тј.,планираних  мера  и  активности  превентивног  деловања  инспекције  и  планираних  мера  и  активности  за
спречавањеобављања  делатности  и  вршења  активности  нерегистрованих  субјеката,очекивани  обим  ванредних
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити и  редовни инспекцијски надзор, 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 у 2017.години,
а који су везани за програмске активности области инспекције за заштиту животне средине  општине Љиг, одговорност за
реализацију задатака и активности и рок у коме их треба реализовати.

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је прописано законом и
подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз коришћење контролиних листа.

Послови и задaци из Годишњег плана област инспекције за заштиту животне средине на територији општине Љиг се
обављају свакодневно како у службеним просторијама тако и на терену на територији општине Љиг.
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине  обавља један инспектор.



2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Табела 1.област инспекције за заштиту животне средине

ОПШТИНА ЉИГ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Табела 2.број расположивих лица за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у области инспекције за 
заштиту животне средине

Број
извршиоц
а

Назив службеног места за спровођење инспекцијских надзора и
службених контрола

1 Инспектор за заштиту животне средине
Табела 3.Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017 години

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 223
Инспекцијских надзора / службених контрола, редовних 96
Ванредних инспекцијских надзора 19
Припрема инспекцијских надзора, израда извештаја, 
доношење управних аката

35

Едукација 23
Састанци 20
Извршених изречених управних мера (контрола 
извршења)

20

Остали послови из обасти заштите животне средине 10

3.ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ У ОБЛАСТИ
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност-обухвата инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и
надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у области заштите животне средине.
Правни основ
1.Закон о заштитиживотнесредине



2.Закон о процениутицајанаживотнусредину
3.Закон о заштитиваздуха
4.Закон о заштитиодбуке у животнојсредини
5.Закон о управљањуотпадом
6.Закон о заштитиоднејонизујућегзрачења
7.Закон о заштитиприроде
8.Закон о инспекцијскомнадзору
9.Закон о општемуправномпоступку
10.Закон о прекршајима
11.Уредбе и Правилници који произилазе из наведених закона
12.Одлука о мерама заштите од буке на територији општине Љиг
13.Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине
14.Одлука о заштити предела нарочите лепоте Рајац
Одговорно лице за  спровођење закона –инспектор за заштиту животне средине
Опис активности-У области заштите животне средине, општински инспектор за заштиту животне средине обавља надзор над
применом прописа у оквиру поверених послова законом, као и надзор над применом општинских одлука донетих на основу
закона и других прописа у области заштите животне средине.Инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да
у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица , других
правних  и  физичких  лица,прегледа  објекте,  постројења  и  уређаје,  налаже  решењем,  подноси  захтеве  за  покретање
прекршајног поступка, пријаве за привредни преступ.
Циљ-Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених законом и одлукама
општине Љиг
Индикатори:
Индикатор 1 -ниво законитости пословања привредних субјеката у области примене прописа утврђених законом и одлукама
општине Љиг
 -укупан број извршених инспекцијских надзора
Алтернатива
индикатора 1.1.  -проценат надзора без утврђених неправилности
                                  -тенденција смањења неправилности                         
Индикатор 2  -Однос извршених редовних и ванредних надзора
Редовни-планирани инспекцијки  надзор  по усвојеном плану, по областима надзора
Ванредни –инспекцијски надзор врши се ради предузимања хитних мера спречавања или отклањања непосредне опасности
а врши се по иницијативи грађана телефонским позивом и електронским путем



Допунски –инспекцијски надзор врши се по службеној дужности  и поводом захтева надзираног субјекта
Контролни-  инспекцијски  надзор  се  врши  ради  утврђивања  извршених  мера  које  су  предложене  или  наложене  над
надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора
Канцеларијски и теренски– инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције увидом у акте, податке и
документацију  надзираниог субјекта или код надзираног субјекта увидом у документацију  ,пословни простор,  уређаје и
опрему.

Табела број 4. Приказ планираног редовног инспекцијског надзора по месецима /2017.година

Ред.
број

Назив
надзираног

субјекта

Област
Надзора

M Е С Е Ц

I II III IV V VI VII VI
II

IX X XI X
I
I

Степен ризика Σ

1 ЈКП „Комуналац“
Карађорђева 7
Делатност-сакупљање,
пречишћавање и 
дистрибуција воде
-дистрибуција топлотне
енергије
-управљач з.п.д.

Ваздух х х 5

ЛРЗ х
Рајац  зпд х

Храст Дићи 
зпд

х

2 ЈКП“Шумадија“
Белановица
Делатност- сакупљање,
пречишћавање и 
дистрибуција воде

ЛРЗ

х 1

ГП“ГранитПешчар“ 
адЉиг, Равногорска бб
Делатност-
експлоатација 
грђевинског и украсног 
камена,кречњака 
,гипса и креде

ЛРЗ х 1

3 РЈ“Грађевинарство“
КадинаЛука
ГП“Гранит Пешчар“Љиг
Делатност-сечење 
камених громада и 

Ваздух х 3

бука х



обликовање истих до 
финалних производа Отпад х

4 РЈ“Кречњак“ Ба 
ГП“Гранит Пешчар“ 
Љиг
Делатност-
експлоатација камена 
кречњака и млевење 
камена

Бука х х 5

Ваздух х х

отпад х

5 РЈ“Силиколор“
Љиг,ГП“Гранит 
Пешчар“ Љиг
Делатност-производња
материјала за завршне 
радове у 
грађевинарству

Ваздух х 1 1

6 Огранак  Ливница 
„Љиг“
Делатност-ливење 
гвожђа,

Вазух х 4

Бука х
ЛРЗ х
отпад х

7 „СтеелБол“ доо
Љиг
Делатност-ваљаоница 

Вазух х 4
Бука х х
ЛРЗ х

8 Ливница„Симић“
Моравци,Љиг
Делатност-ливење 
гвожђа

ЛРЗ х 3
Отпад х
Ваздух х

9. Ливница сивог лива

ПејовићЗоран

Моравци

Делатност-ливење 
сивог лива

ЛРЗ х 3
Отпад х

Ваздух х

10 „Гранит колор“ Ваздх Х 2



Ба
Делатност-производња
материјала за завршне 
радове у 
грађевинарству

отпад х

11 Хладњача 
„ЛУКОВА“
Белановица
Делатност-остала 
прерада и 
конзервисање воћа и 
поврћа

отпад х 3

ЛРЗ х

Студија 
утицаја

х

12 Хладњача „Фриго 
фрути стил“
Белановица
Делатност- остала 
прерада и 
конзервисање воћа и 
поврћа

Отпад x 2

ЛРЗ х

13 Дрво промет 
Бабајић
Делатност-резање и 
обрада дрвета

ЛРЗ х 2

Отпад х

15 „БОПЕКС“ доо
Љиг
Делатност-производња
материјала за завршне 
радове у 
грађевинарству

ЛРЗ х 2

Ваздух х

16. Кланица и прерада 
Лукић Л&Е, Бабаић
Делатност –
производња месних 
прерађевина

ЛРЗ х  2

Мере из 
студије

х

17 Пилана 
„МEGIC WOOD“
Белановица,Ломина бб
-производња осталих 

Отпад х 3

Ваздух х



производа од 
дрвета,плуте,сламе и 
прућа

ЛРЗ Х

18 Столарска радионица 
Павловић Дарко
Дарка Милошевић,Љиг
Делатност- 
производња остале 
грађевинске столарије 
и елемената

 бука х 2

отпад х

19 Телеком Србија
Мобилни оператер
6 локација

Нејонизујуће 
зрачење

х 1

20. Теленор
Мобилни оператер
3 локације

Нејонизујуће 
зрачење

х 1

21 ВИП
Мобилни оператер
2 локације

Нејонизујуће 
зрачење

 х 1

22 „МАГИ 84“производно 
услужна трговинска 
радња и прерада, 
промет секундарних 
сировина
Равногорска бб 
Делатност-поновна 
употреба разврстаних 
материјала

Мере из 
дозволе за 
управљање 
отпад

х  
х

3

ЛРЗ х

23 СЗТ „Ивановић Саша“
ПР,Равногорсска бб
Делатност-одржавање 
и поправка моторних 
возила

Отпад х 1

24 СЗТУР ГУТА 
СРЕДОЈЕВИЋ
Равногорска бб,Љиг
Делатност-трговина на 
мало деловимаи 
опремом за моторна 
возила

отпад х 1



25. СЗТР „Хамилтон“
Равногорска бб
Делатност-одржавање 
и поправка моторних 
возила

отпад х  1

26 СЗТР Crans montana“
Равногорска бб
Делатност –трговина 
аутоделовима и 
поправка

отпад х 1

27 СУР „BW-CAFFE “ Љиг
Роналда мургеа 1
Делатност припрема и 
послуживање пића

х 1

28 DIV KOMERC DV доо
Моравци
Делатност-
неспецијализована 
трговина на велико 

oтпад х 1

29 СЗТР „ИН“ ПР
Равногорска бб
Делатност –одржавање
и поправка моторних 
возила

отпад х 1

30 „Gama mid“ доо
Железничка бб
Делатност Производња
боја, лакова и сличних
премаза, графичких 
боја и китова

отпад х 2

ваздух х

31. СЗТР „МГ“ 
Равногорска 
Делатност-одржавање 
и поправка моторних 
возила

отпад х  1



32 ТЗВР „Лука и Стева“
Равногорска бб
Делатност-
вулканизирање

отпад х 1

33 Привредно друштво за 
производњу промет и 
услуге „Бубоња Јуниор“
доо
Липље
Делатност-кабловске 
телекомуникације

отпад х 1

34
„ ЕКО-ФЕНИКС “ доо 
Љиг
Услуге редовног 
чишћења зграда

отпад х 1

35 СЗ металопластичарска
радња „Пластик“ 
Љиг,Равногорска бб
Делатност-обрада и 
превлачење метала

Отпад х 3

Ваздух х
ЛРЗ х

36 „  АС  АУТО-ДЕЛОВИ  “
доо Љиг, Сувоборска 2
Делатност- трговине на
мало  деловима  и
опремом  за  моторна
возила

отпад х 1

37 „Grand color kompani“ 
доо 
Моравци
Делатност-производња
осталих производа од 
бетона,гипса и цемента

отпад х 1

38 Фарма за интензивни 
тов бројлера Гошњић, 
Липље

Мере из 
процене 
утицаја

х 2

ЛРЗ х



39 „Фарма Савић“ 
Велишевац
-експлоатација кока 
носиља

Мере из 
процене 
утицаја

х
2

ЛРЗ х
УКУПНО 6 5 7 8 7 8 7 6 5 5 76

Припрема и спровођење инспекцијског надзора-планирање и усклађивање рада инспектора са законским прописима

Задатак активности 1.праћење промена законских прописа и одлука општине Љиг
2.извештавање недељно, месечно, годишње

Индикатори резултата 1.поштовање законских рокова и његова примена
2.квартално

Рок у којем се активност
мора обавити 

Континуирано

Документи Закон о инспекцијском надзору

Спровођење редовних , ванредних ,допунских и канцеларијских инспекцијских надзора 

Задатак активности 1)Спровођење редовно планираних инспекцијских надзора у складу са Годишњим планом инспекцијског
надзора
2)Спровођење ванредних ,допунских и канцеларијских инспекцијских надзора

Индикатори резултата 1) 76 радних дана планираног инспекцијског надзора
2)По  иницијативи  грађана,  електронске  поште,телефонским  путем,  по  службеној  дужности,  по  водом
захтева надзираног субјекта

Рок у којем се активност
мора обавити

1)континуирано
2)континуирано

Документи 1)закон
2)закон

Обрада и анализа података о обављеном инспекцијском надзору

Задатак активности Обрада и анализа записника,решења,закључака,прекршајних и пријава за привредни преступ
Индикатор резултата Дневна, недељна,месечна и годишња анализа података на нивоу одељења
Рок  у  којем се  активност
мора обавити

Континуирано и по потреби уз поштовање законских рокова

Припрема извршења осталих редовних послова у оквиру инспекцијског надзора

Задатак активности Координација  рада  у  оквиру  одељења  за  инспекцијске  послове,отварање  предмета,праћење  рада



извршења истог и друге техничке припреме
Индикатори резултата Број новоотворених предмета,прекршајних налога , састанци у оквиру одељења

Рок у којем се активност
мора обавити

Континуирано

Документи Примена закона, уредби, правилника и одлука
Превентивно деловање инсекције

Задатак активности Правовремено информисање јавности:
1.објављивање важећих прописа,планова инспекцијског надзора
2.пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту  
3.предузимање превентивних инспекцијских надзора
4.постављање информација на званични Веб сајт општине Љиг
Коментар:превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика , односно штетних последица
и вероватноћа њеног настанка

Индикатори резултата Број обавештења, пружених стручних савета,превентивних и инспекцијских надзора
Рок  у  којем  се  активност
мора обавити

Континуирано

Документи Примена закона, уредби, правилника и одлука
Обука, оспособљавање,семинари, едукације у вршењу инспекцијског надзора и примена закона и прописа из области заштите

животне средине

Задатак активности Припрема,планирање,оспособљавање инспектора за рад у области заштите животне средине
Индикатори разултата Праћење иновација,норми и стаандарда у области инспекцијског надзора
Рок у којем се активност
мора обавити

Континуирано

Документи Закон,уредбе,правилници,одлуке
Процена ризика у инспекцијском раду инспекције за заштиту животне средине

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског назора за 2017.годину инспекције за заштиту животне средине вршена је на основу 
инспекцијског надзора у наведеним областима,одосно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског 
надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација, што је 
представљено табеларно , а исто обрађено у контролним листама.

Критичан ризик
Висок ризик



Средњи ризик
Низак ризик

Незнатан ризик
1 2.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4 5
1 2 3 4 5

ЛЕГЕНДА
1 Заштита природе
2 Заштита од нејонизујућег зрачења
3 Заштита од буке
4 Заштита ваздуха
5 Управљање отпадом

Степен ризика је детаљно приказан у контролиним листама које користи инспекција за заштиту животне средине општине Љиг на сајту
ljig.rs

4.ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

4.1.Обезбеђење неопходних средстава за рад инспекције на терену

1.рачунар(таблет)
2.приступ интернету
3.возило
4.2 Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа –унапређење рада инспектора

5.НАПОМЕНА
Инспектор  за заштиту животне средине задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017.годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 годину ће се редовно ажурирати,анализирати и контролисати у складу са потребама

 23.01.2017.год.                                                                                                                         


