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I УВОД 
 

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења инспекција-Инспекције за заштиту животне 
средине, Градске управе града Зрењанина за 2017.годину, донет 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 2017.години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење 
стања на територији града Зрењанина из области заштите животне средине. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења инспекција-Инспекције за заштиту 
животне средине је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у 
локалну самоуправу града Зрењанина и: 
 непосредну примену закона и других прописа, 
 спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену, 
 праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији Града 

Зрењанина, 
 превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора. 
 

Одељењe инспекција-Инспекцијa за заштиту животне средине, Градске управе града Зрењанина 
обавља послове на територији града Зрењанина са седиштем у Зрењанину, Трг слободе бр.10. 

Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште циљеве које је потребно остварити, задатке 
програмске активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, тј. начин на који 
се мере остварени задаци односно програмске активности, рокови у којима се задаци односно 
активности морају обавити,одговорност за спровођење активности односно задатака, врсту 
активности и др.. 

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 субјеката, 
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. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о областима надзора који се планирају 
остварити у 2017 години,а који су везани за Програмске активности инспекције за заштиту животне 
средине, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 

О стручним питањима у вези обављања задатака и послова расправља стручни колегијум 
Одељења инспекција .Стручни колегијум се састаје два пута недељно, кога чине начелник, заменик 
начелника и шефови Одсека . 

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

Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора инспекције за 
заштиту животне средине обављају се свакодневно како у свом седишту тако и на терену на 
територији града Зрењанина. 

Послове из надлежности инспекције за заштиту животне средине врше инспектори. Инспектор је 
самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама Града Зрењанина, а за свој 
рад је лично одговоран. Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:  
 Изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни 

органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци 
јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по 
службеној дужности, и да их копира, у складу са законом; 



 

  
 

 Изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се 
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно ангажована 
лица, физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и заинтересована лица, 
као и физичка лица затечена на месту надзора; 

 Узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника, односно 
овлашћених лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених или радно 
ангажованих лица, сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве 
о питањима од значаја за инспекцијски надзор;  

 Наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни акти, 
евиденције, уговори и друга документација надзираног субјекта од значаја за инспекцијски 
надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и чува;  

 Врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни и други 
нестамбени простор, постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга наменска превозна 
средства, друга средства рада, производе, предмете који се стављају у промет, робу у промету и 
друге предмете којима обавља делатност или врши активност, као и друге предмете од значаја за 
инспекцијски надзор;  

 Узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, у складу са 
посебним законом и прописима донетим на основу закона;  

 Фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су 
предмет надзора;  

 Предузима друге радње ради утврђивања чињеничног стања према Закону о инспекцијском 
надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/15) и посебном закону 

 
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 (пријаве грађана, Систем 48, телефонски 
позиви и електронским путем) 

 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. 
 

 

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски надзор, 

едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера и контролу истих у оквиру рада инспекције 
за заштиту животне средине, спроводе се и непланиране активности за које је такође потребно 
планирати време. 

Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, запримљене 
електронском поштом, телефонским пријавама, путем “Систем 48”, као и непосредним запажањем 
инспектора на терену. 
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III ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2017. 
ГОДИНИ 

 
- ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- 

 

Укупан број извршилаца: 3 (три) инспектора 

 Укупан број дана у години 365 

 Викенди 105 

 Годишњи одмори 25 

 Празници 8 

 УКУПНО РАДНИХ ДАНА 227 

 Редовни инспекцијски надзор 120 

 Ванредни инспекцијски надзор 25 

 Административни послови 62 

 Едукација 5 

 Састанци 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правни основ: 
1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16) 

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и 
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13) 
2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09)  

- 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", бр.114/08) 
3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл.гласник РС", 
бр.135/04) 

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.гласник 
РС“ бр.84/05) 

- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 
(„Сл.гласник РС“ бр.108/008) 
4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

Планирани број инспекцијског надзора 

Редовни инспекцијски надзор 120 

Очекивани обим ванредних 
инспекцијских надзора (%) 

25 

Саветодавне посете 15 



 

  
 

загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.111/15) 
- Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 

("Сл.гласник РС" бр.5/16) 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16) 
5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.75/10) 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.гласник 
РС", бр.72/10) 
6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) 

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15) 

- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10) 
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр.56/10) 
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", бр.104/2009) 
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање 

("Сл.гласник РС", бр.114/13) 
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који 

се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", бр.98/10) 
7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 
   - Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 

- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 
8. Закон о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) 
9. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 



 

  
 

 

РЕД. 
БРОЈ 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ 
(адреса) 

ДЕЛАТНОСТ/ 
ПОСТРОЈЕЊЕ 

ОБЛАСТ НАДЗОРА 
ПЕРИОД 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА  

ПРОЦЕНА 
РИЗИКА 

Заштита ваздуха I- IV квартал 
Низак 
ризик 

Процена утицаја на 
животну средину 

Заштита од буке 
III-IV квартал 

Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II- III квартал 
Низак 
ризик 

1. 
"Дијамант" А.Д. 

Зрењанин, 
Темишварски друм 14 

Пријем сировине 
(сунцокрет и соја), 

складиштење 
сировине, прерада 

сировине и 
производња 
финалних 

производа на бази 
уља 

Локални регистар 
извора загађивања 

I квартал 
Низак 
ризик 

Заштита вадуха I - IV квартал 
Низак 
ризик 

Заштита од буке III-IV квартал 
Низак 
ризик 

Локални регистар 
извора загађивања 

I квартал 
Низак 
ризик 

2. 
"Дон Дон" 

Зрењанин, Болничка 7 

-Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица  
-Млин за пшеницу 

-Пекара 
Управљање 

неопасним отпадом 
II-III квартал 

Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

3. 
"Житобан" д.о.о. 

Зрењанин, Болничка 7 
Производња пецива 

Управљање 
неопасним отпадом 

II- III квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

4. 

"Конзул" д.о.о. 
Зрењанин, 

Темишварски  
друм 9 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Заштита од буке III-IV квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

5. 
"Млекопродукт" д.о.о. 

Зрењанин, 
Темишварски друм 24 

Прерада млека и 
производња сира 

Локални регистар 
извора загађивања 

I квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

6. 

"Беохемија-инхем" 
д.о.о.  

Зрењанин,  
Панчевачка 84 

Производња 
прашкастих и 

течних детерџената 
Локални регистар 
извора загађивања 

I квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

7. 
"Шинвоз" д.о.о. 

Зрењанин,  
Београдска бб 

Поправка и ремонт 
шинских возила Локални регистар 

извора загађивања 
I квартал 

Низак 
ризик 

8. 
ТР "Еко метал стил" 

Зрењанин,  
Сакупљање, 
транспорт и 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 



 

  
 

Потес Попова хумка бб складиштење 
неопасаног отпада 

9. 
СТР "Шарчевић" 

Зрењанин,  
Лазаревачки дум бб 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

10. 
"Догама" д.о.о. 

Зрењанин, 
Чарнојевићева 29 

Сакупљање, 
транспорт,  

складиштење и 
третман неопасаног 

отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

11. 
"Рвач" д.о.о. 
Зрењанин, 

Баштенска 1а 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

12. 
"Звезда" д.о.о. 

Зрењанин,  
Тихомира Остојића 102 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

13. 

"Еко свет плус МГ" 
д.о.о. 

Зрењанин, 
Темишварски друм 18 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

14. 

"Еко метал комерц"  
д.о.о. 

Зрењанин,  
Милутина Суботина бб 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

15. 
«Pro pet recycling» 
д.о.о. Зрењанин, 

Нушићева 19 

Сакупљање, 
транспорт,  

складиштење и 
третман неопасаног 

отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

16. 
"Феро-куп" д.о.о. 

Зрењанин,  
Железничка 59 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

17. 
"Метстар" д.о.о. 

Зрењанин,  
Сремска 63 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

18. 
"Doxa flower" д.о.о.  

Зрењанин,  
Тителска 7-9 

Сакупљање, 
транспорт и 

складиштење 
неопасаног отпада 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

19. 
"Mecaplast" д.о.о. 

Зрењанин, 
Лазаревачки друм 5а 

Производња 
-прерада 

пластичних маса 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

20. 
"Coveris" д.о.о. 

Зрењанин, 
Темишварски друм бб 

Производња 
пластичних маса 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 



 

  
 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

21. 
"Company BB" д.о.о. 

Ечка,  
Београдски пут бб 

Производња и 
прерада меса Управљање 

неопасним отпадом 
II-III квартал 

Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

22. 
"Company BB" д.о.о. 

Ечка, Униреа 2 

Производња млека 
и производа од 

млека 
Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

23. 
"Vinex etil" 

Лукићево, Ивана 
Марковића Ирца бб  

Производња 
етил-алкохола 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

24. 
"Fulgar east" д.о.о. 

Зрењанин,  
Железничка бб 

Производња  
полиамидног 

предива 
Управљање 

неопасним отпадом 
II-III квартал 

Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

25. 
"GEZE" д.о.о. 

Зрењанин,  
Елемирски друм бб 

Производња  
сигурносних 

система -машинска 
обрада металних 

делова Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

26. 
"DAD Draxlrmaier 
automotive" д.о.о. 

Зрењанин 

Производња 
електричне и 
електронске 

опреме за моторна 
возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

Заштита од буке III-IV квартал 
Низак 
ризик 

27. 
"Modital" д.о.о. 

Зрењанин, 
Багљаш-аеродром бб 

Производња 
плетених и 

кукичаних чарапа 

Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

28. 
"Kolpa" д.о.о. 

Зрењанин, Цветна 1 

Производња 
производа од 
полиестера 

Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

29. 
"Велисављев" д.о.о. 

Ботош 

-Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица  
-Млин за пшеницу  

Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

30. 

"Производња Миле 
Драгић" д.о.о. 

Зрењанин,  
Македонска 11 

Производња 
опреме за потребе 
снага безбедности 
и спортске опреме 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 



 

  
 

за лов и риболов 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

31. 
"MK Commerce" д.о.о. 

Лукићево,  
Ечански пут бб 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

32. 
"Браћа Борић" д.о.о. 

Лукићево,  
Бирчанинова 71 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

33. 

АД "Банатски 
Деспотовац" 

Банатски Деспотовац, 
Трг Душана Ћубића 1 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица 
Заштита ваздуха I, IV квартал 

Низак 
ризик 

34. 
"Aviv Arlon Prima" 

д.о.о. 
Зрењанин 

Пословни комплекс 
Управљање 

неопасним отпадом 
II-III квартал 

Низак 
ризик 

35. 

ЈКП "Чистоћа и 
зеленило" 
Зрењанин,  

Београдска 17 

Сакупљање отпада 
који није опасан 

(комунални отпад) 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

36. 
"Gomex" д.о.о. 

Зрењанин,  
"Југоисток I" 

Расхладни 
производно-дистри

бутивни центар 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха III-IV квартал 
Низак 
ризик 

37. 
"Агромедан" д.о.о. 

Зрењанин,  
Првомајска бб 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха II-IV квартал 
Низак 
ризик 

38. 
ЈКП "Градска топлана" 

Зрењанин 
Производња 

топлотне енергије Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II -III квартал 
Низак 
ризик 

39. 
А.Д. "Изолир" 

Зрењанин 

Производња 
полиетиленских 

цеви 
Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

40. 
"Агровет" д.о.о. 

Меленци 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Процена утицаја на 
животну средину 

II-IVквартал 
Низак 
ризик 

Управљање 
неопасним отпадом 

II -III квартал 
Низак 
ризик 

41. 
"Shipyard Bomex" д.о.о. 

Зрењанин 
Изградња бродова 
и пловних објеката 

Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита  ваздуха I, IVквартал 
Низак 
ризик 

42. 
"Almex-ипок" д.о.о. 

Зрењанин, 
 Панчевачка 70 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 



 

  
 

43. 
А.Д. "Термика" 

Зрењанин, Пожешка 4 
Производња 

перлита 
Заштита ваздуха I-IVквартал 

Низак 
ризик 

44. 
"Прекон" д.о.о. 

Зрењанин,  
Панчевачка бб 

Рециклажа 
неметалних 

отпадака и остатака 
Заштита  ваздуха I-IV квартал 

Средњи 
ризик 

Заштита  ваздуха I, IVквартал 
Низак 
ризик 

45. 
"Раца" д.о.о. 
Зрењанин,  

Милентија Поповића 1 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

Заштита  ваздуха I, IVквартал 
Низак 
ризик 

46. 
ДОО "Ветеринарски 
Завод" Суботица РЈ 

Зрењанин 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

47. 
Јавна установа 

"Резервати природе" 
Зрењанин 

Заштита споменика 
природе 

Заштита природе I-III квартал 
Низак 
ризик 

48. 
СТКР "Јована" 

Зрењанин,  
Милетићева 13 

Пословно-трговинс
ки центар 

Управљање 
неопасним отпадом 

I-III квартал  
Низак 
ризик 

49. 
СВСТ "MICHELIN" 

Зрењанин,  
Ђ.Јакшића 38 

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

50. 
"Вршка прес" д.о.о. 

Зрењанин,  
Тот Иштвана 79 

Отпад 
Управљање 

неопасним отпадом 
I-IV квартал 

Низак 
ризик 

51. 
"Ауто центар Багљаш" 
Зрењанин, 9.јануара 11 

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

I-IIIквартал  
Низак 
ризик 

52. 
"Univerexport"д.о.о. 
Зрењанин, Барска бб 

Пословно-трговинс
ки центар 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

53. 
"Evrobrod" д.о.о. 

Зрењанин,  
Пере Добриновића бб 

Отпад 
Управљање 

неопасним отпадом 
I-IV квартал 

Низак 
ризик 

54. 
"Agroglobe" д.о.о. 

НОВИ САД 
-МЕЛЕНЦИ 

Производња пелета Процена утицаја II-III квартал  
Низак 
ризик 

55. 
ДОО "Меркатор-С" 

Зрењанин,  
Пере Добриновића 35 

Пословно-трговинс
ки центар 

Управљање 
неопасним отпадом 

I-IV квартал 
Низак 
ризик 

56. 
"Delhaize Srebia" д.о.о.  

Зрењанин 
Пословно-трговинс

ки центар 
Управљање 

неопасним отпадом 
I-IVквартал  

Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I, IV квартал 
Низак 
ризик 

57. 
"Банат семе" д.о.о. 

Зрењанин,  
Вардарска 27 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 

58. 
СТКР "Оптима-М" 

Зрењанин,  
Милетићева 85 

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

59. 
СВТР "Ноле" 

Зрењанин,  
Одржавање и 

оправка моторних 
Управљање 

неопасним отпадом 
II-III квартал 

Низак 
ризик 



 

  
 

 
 

 
 
 
 

Милетићева 31 возила 

60. 
СВТР "Момо" 

Зрењанин, 
Чарнојевићева 

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

61. 
СВР и СТКР "Бобек" 

Зрењанин, 
 Панчевачка бб 

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

62. 
СВЗР "Кљајић" 

Зрењанин,  

Одржавање и 
оправка моторних 

возила 

Управљање 
неопасним отпадом 

II-III квартал 
Низак 
ризик 

Заштита ваздуха I,IV квартал 
Низак 
ризик 

63. 
"Агродукат" д.о.о.  

Зрењанин,  
Константина Данила бб 

Пријем, сушење, 
складиштење и 

издавање житарица Локални регистар 
извора загађивања 

I-II квартал 
Низак 
ризик 



 

  
 

IV ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2016. 
ГОДИНУ 
 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
СРЕДСТВА БУЏЕТА 

ГРАДА 
УКУПНА СРЕДСТВА 

Специјализоване услуге (Средства за 
послове из надлежности инспекције за 

заштиту животне средине) 

200.000,00 200.000,00 

 
Средства исказана у табели су опредељена за 2016. годину, а за 2017. годину ће бити опредељена 
доношењем новог буџета. 

 
V ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГРАДА 
 
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену: 
 Материјални положај инспектора 
 Повећање броја инспектора ради боље покривености територије града 
 Потребно је повећати број службених возила (куповина нових или поправка старих) 
 Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције 
 Увођење јединственог информационог система за инспекције 
 
    Редовна размена искуства између инспекција и других државних органа, сарадња са судским 
органима, тужилаштвом и полицијом (комуналном и редовном) и унапређење рада инспектора 
(едукација у бољој примени Закона о инспекцијском надзору).  

 
VI ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 
 Одељење инспекција 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. 
 
 
Обрађивач:     НАЧЕЛНИК 
Драгана Адамовић,                                         ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈА 
инспектор  ЗЖС                                                Милан Јованов 


