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Ражањ, јануар 2020. Године 

 



     План инспекцијског надзора доноси се на основу члана 10. Закона о инспекцијском 

надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018-други закон и 95/2018). План 

инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора 

и процени ризика.  

Инспекција је дужна:  

- да спроводи план инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане  

  изузетне околности које је у томе спречавају,  

- да сачини стратешки (вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског надзора.  

 

СТРАТЕШКИ ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН  

 

Стратешки план се доноси за дужи, вишегодишњи, обично петогодишњи, 

четворогодишњи или трогодишњи период.  

Планом се утврђују дугорочни приоритети, циљеви и показатељи, на основу којих се 

одређују развојне, организационе, кадровске, материјалне, финансијске и друге 

смернице.  

Стратешки план се спроводи кроз годишње планове. Годишњи план инспекцијског 

надзора спроводи се кроз оперативне, полугодишње, тромесечне и месечне планове 

инспекцијског надзора.  

Временски распон стратешког (вишегодишњег) плана зависи и варира од природе и 

величине области, кретања у тој области, сложености и броја прописа, броја 

надзираних субјеката и других специфичних чинилаца.  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

Елементи Годишњег план инспекцијског надзора:  

- општи приказ задатака,  

- учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од  

  степена ризика,  

- преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор или  

  територијално подручје,  

- процењен ризик за надзиране субјекте односно делатности,  

- период у коме ће се вршити инспекцијски надзор,  

- облик инспекцијског надзора,  

- податке о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског  

  надзора,  

- планиране мере и активности превентивног деловања инспекције,  

- планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења  

  инспекцијских надзора код нерегистрованих субјекта,  

- очекивани обим ванредних инспекцијских надзора.  

 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Општинске управе Оопштине Ражањ је 

повећање ефективности у раду и транспарентности, као и јачање поверења грађана у 

локалну самоуправу општине Ражањ.  

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског 

надзора и процени ризика. План се спроводи у складу и активностима утврђеним 

Законом о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018-други закон и 

95/2018). План садржи учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по 

областима и сваком од степена ризика и преглед надзираних субјеката код којих ће се 

вршити инспекцијски надзор, односно делатности или активности које ће се надзирати, 



ако није могуће утврдити надзиране субјекте – територијално подручје на коме ће се 

вршити инспекцијски надзор. Поред учесталости и територијалног подручја План 

садржи и процењени ризик, као и период у коме ће се вршити инспекцијски надзор, 

информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити и податке о 

ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора.  

Инспекција планира и активности превентивног деловања. Превентивно деловање је 

један од начина остваривања циља инспекцијског надзора, којим се утиче на смањење 

ризика, односно штетних последица и вероватноће њеног настанка. Овај вид деловања 

биће остварен кроз јавност у раду, а нарочито благовременим упознавањем надзираних 

субјеката са прописима и изменама и допунама прописа из ове области, пружањем 

стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима, саветодавним посетама, јавним 

трибинама, састанцима са надзираним субјектима и кроз друге видове овог деловања 

сходно члану 13. Закона о инспекцијском надзору и предузимањем превентивних мера 

у складу са чланом 25. Истог Закона.  

Саставни део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. 

Процена ризика се врши према Уредби о заједничким елементима процене ризика у 

инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, број 81/2015). Зависно од процењеног 

степена ризика утврђује се динамика и учесталост редовног и ванредног инспекцијског 

надзора. Поред праћења и анализе стања у области инспекцијског надзора, инструмент 

процене ризика су и контролне листе које користе инспекције и које су објављене на 

сајту општине Ражањ (sajt.razanj.org).  

Након усвајања на начин прописан Законом o инспекцијском надзору, План се 

објављује на интернет страници – сајту општине Ражањ, sajt.razanj.org. 

Одсек за инспекцијске послове Општинске управе општине Ражањ, све инспекције, 

задржава право измене и допуне Годишњих планова инспекцијског надзора, који ће се 

редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама.  

 

 

ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

2020– 2025 година 

 

 

1. ОСНОВНИ ЦИЉ, ЗАДАЦИ И ПОСЛОВИ  

 

Циљ овог плана је превентивно деловање и примена закона и других прописа:  

1. Комунална инспекција – превентивно деловање и примена закона и других прописа, 

који се односе на одржавању комуналних објеката и одржавању комуналног реда.  

2. Грађевинска инспекција – спречавања незаконито започетих и изграђених објеката, 

као и смањење одступања и неправилности током грађења објеката и извођења радова 

за које су издати одговарајући акти за грађење, односно извођење радова са упоредном 

применом техничких норматива и норми квалитета садржаних у контролним листама, 

чија примена је обавезна у вршењу инспекцијског надзора  

3. Инспекција за заштиту животне средине – превентивно деловање и примена закона и 

других прописа ради спречавања загађивања животне средине и повећање поштовања 

еколошких стандарда.  

Приликом израде овог плана инспектори су користили искуство из досадашњег рада и 

претходних инспекцијских контрола.  

Инспекције обављају посао на територији општине Ражањ са седиштем у Ражњу, Трг 

Светог Саве бр. 33, на површини од 289 км
2 

, са 23 насељених места обухваћених у 23 

катастарске општине. 



РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У ПЕРИОДУ ОД 

2020. ДО 2025. Године 
 

 

Укупан број година                                                    5 година  

Укупан број дана у години                                                  1825 дана  

Викенди                                                     520 дана  

Годишњи одмори                                                    150 дана  

Празници                                                око 50 дана  

Укупно радних дана                                                  1105 дана  

Инспекцијских надзора / по 

инспектору  

                                            3315 часова  

Едукација, семинари                                                      25 дана  

Састанци                                                      65 дана  

Непланиране активности и 

ванредни инспекцијски надзор  

 

                                                  800 дана  
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

                                                                                                                 Бр. извршиоца 

 

РУКОВОДИЛАЦ ИНСПЕКЦИЈЕ                                                                       1 

 

ГЛАВНИ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР                                                            1 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ – најсложенији управно  

надзорни послови одржавања и коришћења комуналних објеката                  1 

 

КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈЦИ – мање сложени управно  

надзорни послови из области комуналне инспекције                                        1 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР                                                                           1 

 

ИНСПЕКТОРИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                    1 

 

Руководилац инспекције је истовремено и главни комунални инспектор и инспектор за 

заштиту животне средине са ½ радног времена и ради поверене послове тржишне 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

Закони:  

 

1.Закон о општем управном поступку- („Службени гласник  РС“, број 18/16 и 95/18) 

2.Закон о комуналним делатностима – („Службени гласник  РС”,број 88/11, 104/16 и 

95/18) 

3.Закон о прекршајима- („Службени гласник  РС”, број 65/13, 13/16 и 98/16-одлука УС ) 
4.Закон о трговини –(„Службени гласник  РС „, број 52/19) 

5.Закон о инспекцијском надзору-(“Сл.гласник РС” бр.36/2015,44/2018–др.закон и   

   95/2018) 

6.Закон о становању и одржавању зграда – („Службени гласник  РС“, број 104/16) 
  

Уредбе и други подзаконски акти:  

 

1. Уредба владе о начину уништавања коровске биљке амброзије;  
2. Инструкције министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о начину 

коровске биљке амброзије  
 

Одлуке скупштине општине Ражањ 

  
1. Одлука о комуналној инспекцији (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 6/14 и 2/17)  

2. Одлука о заштити комуналних објеката (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 2/2017) 

3. Одлука о водоснабдевању на територији општине Ражањ за насељена места 

Ражањ, Шетка, Варош и Чубуру (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 6/16 и 2/17) 

4. Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и комуналних 

објеката (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 6/13, 1/14, 3/15 и 2/17) 

5. Одлука о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у 

насељима општине Ражањ (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 11/12 и 2/17) 

6. Одлука о пијацама (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 6/2013 и 1/2014 и 2/2017) 

7. Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији општине 

Ражањ (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 2/17, 17/18 и 17/19) 

8. Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 6/19 и 

2/17) 

9. Одлука о сахрањивању и гробљима (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 2/10 и 2/17) 

10. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и 

тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на 

територији општине Ражањ (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 2/2011) 

11. Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинам на територији општине Ражањ (“Сл. 

Лист општине Ражањ”, бр. 2/17) 

12. Одлука о заштити усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске 

штете (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 11/08, 8/12 и 2/17) 

13. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката 

на територији оштине Ражањ (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 2/2017) 

14. Одлука о јавном осветљењу (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 4/18 и 17/19) 

15. Одлука о категоризацији, управљању, одржавању и заштити општинских 

путева и улица на територији општине Ражањ (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 



12/18, 2/19 и 11/19) 

16. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ражањ (“Сл. 

Лист општине Ражањ”, бр. 1/19, 2/19 и 11/19) 

17. Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Ражањ 

(“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 4/18, 6/18 и 12/18) 

18. Одлука о ауто такси превозу  путника на територији општине Ражањ („Сл. 

Лист општине Ражањ“, бр.2/17 и 11/19) 

19. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама 

на територији оштине Ражањ („Сл. Лист општине Ражањ“, бр.7/17) 

20. Одлука о мерама за заштиту од пожара на територији општине Ражањ (“Сл. 

Лист општине Ражањ”, бр. 11/08 и 2/17) 

21. Одлука о називима улица и тргова за насељено место Ражањ (“Сл. Лист 

општине Ражањ”, бр. 2/15) 

22. Одлука о комуналним делатностима на територији општине Ражањ (“Сл. 

Лист општине Ражањ”, бр. 4/18) 

23. Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 

6/16) 

24. Одлука о погребним делатностима (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр. 17/18) 

25. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина (“Сл. Лист општине 

Ражањ”, бр. 2/19 и 11/19) 

26. Одлука о начину коришћења и управљања природним изворима, јавним 

чесмама, јавним бунарима и фонтанама на територији општине Ражањ (“Сл. 

Лист општине Ражањ”, бр. 4/18) 

27. Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име 

трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграде и 

висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног 

професионалног управника (“Сл. Лист општине Ражањ”, бр.4/18) 

Одлука о изменама новчаних казни („Сл. Лист општине Ражањ“, бр.2/17) 

 
 

• Пословни процес  

-Инспекцијски надзор у области комуналне делатности, 

-Инспекцијски надзор над применом дела закона о трговини. 

 

Активности у оквиру пословног процеса области: 

1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну.делатност: 

контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа , 

надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности;  

2. Надзор над радом ЈП из области урбанизма,грађ.земљишта,путева и изградње: надзор 

над одржавањем јавних површина и комуналних објеката; надзор над коришћењем 

јавних површина и комуналних објеката; надзор над враћањем јавне површине у 

првобитно стање;  



3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне.делатности: 

одржавања чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа; одржавања зелених и 

рекреативних површина;обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања; 

пружања пијачних услуга;одржавања улица, путева и других јавних површина у 

граду;пружања услуга снабдевања водом и одвођења отпадних вода, држања домаћих 

животиња;спровођења Одлуке о локалним комуналним таксама;спровођења кућног 

реда;придржавања прописаног радног времена угоститељских и других објеката у 

граду; постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у граду; 

функционисање појединих сеоских водовода. 

4. Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то у области трговине ван 

продајног објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања 

радног времена и истицања пословног имена .  

У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и 

тржишни инспектор: 

 

 
 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 

Грађевинска инспекција обавља надзор у оквиру овлашћења прописаних:  

1. Закон о планирању и изградњи (,,Сл. Гласник РС“  бр. 72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 

37/2019 – др. Закон) у вршењу поверених послова Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

2. Закон о инспекцијском надзору (,,Сл.гласник РС“ бр. 36/15, 44/2018 – др.  

закон и 95/2018) 

3. Закон о општем управном поступку (,,Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 –  

аутентично тумачење) 

4.   Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 96/2015 и 83/2018) 

5.   Закон о о становању и одржавању стамбених зграда (,,Сл. Гласник РС“ бр.  

104/2016) 

6.   Правилници који су донети на основу наведених закона 

7.   Одлука о категоризацији, управљању и одржавању општинских и    

      некатегорисаних путева и улица на територији општине Ражањ ( ,,Службени  

      лист општине Ражањ”  бр. 7/2016) у вршењу послова из изворне надлежности  

      ЈЛС. 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕРЕНСКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ РАД  
 

 

Редовни инспекцијски надзор, контрола градилишта за 

које су издате грађевинске дозволе и решења о 

одобрењу радова                      

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Редовна контрола терена, обилазак подручја                                                   Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Утврђивање стања објеката са израдом извештаја Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Поступање по пријавама, представкама и 

обавештењима грађана и служби 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ РАД 

 

 

Покретање и вођење управних поступака 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Покретање прекршајних и кривичних пријава 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Израда извештаја о стању објекта са прилозима 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Контрола и праћење издатих грађевинских дозвола 

и решења о одобрењу радова по обавештењу Одсека 

за урбанизам 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра), по динамици 

издавања 

Припрема документације и подлога за редован 

теренски надзор 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Увид у ЦЕОП, сателитски снимак, РГЗ и друге 

подлоге за вршење редовног, ванредног, контролног 

и допунског надзора 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

Израда извештаја о раду 

 

Континуирано (од јануара до 

децембра) 

 

СЛУЖБА ИЗВРШЕЊА  

 

Сходно чл.171. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 

64/2010, 24/2011,) и Правилником о поступку доношења и садржини прогама уклањања 

објеката („Сл.гласник РС“, бр.27/2015), Служба извршења поступа у складу са Програмом 

уклањања објеката.  

Програм, тј. План је донет на основу службене евиденције о свим извршним решењима за 

рушење објеката, односно делова објеката. 

Програм уклањања објеката сачињава се квартално и табеларно се приказује, а објављује се  
на сајту општине Ражањ (sajt.razanj.org).  
 

 

 

 



ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине 

 

1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ 

- Закон о општем управном поступку (Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник 

РС'' бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење); 

- Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр.36/15, 44/18 и др. Закон и 

95/18) ;и 

- Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 -др.закон, 

101/16 и др. закон и 47/18). 

 

2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 

- Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр:135/04;36/09;72/09 и др закони 

и 43/2011 одлука УС, 14/2016, 76/18, 95/18 и др. закон); 

-Закон о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 

135/2004 и 36/2009); 

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

гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015), 

 - Закона о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 

88/2010 ); 

- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр: 36/09; 88/10, 14/2016 и 95/2018 и 

др. закон ); 

- Закона о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013); 

- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 

25/15), 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009),   

- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 

14/2016 и 95/2018 и рд. закон); као и, 

 

3. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ ПО ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА: 

-Уредбе и Правилници донети по основу посебних закона од стране ресорног 

Министарства ; 

-Одлука о проглашењу заштите споменика природе“Стабло храста у атару села Шетке 

(„Службени лист општине Ражањ”, бр. 8/11 и 11/19). 

 

4.ОДЛУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ОБАВЉА 

ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР 

1.Одлука о комуналној инспекцији (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 6/2014 и 2/2017)  

2.Одлука о заштити комуналних објеката (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2017) 

3.Одлука о водоснабдевању на територији општине Ражањ за насељена места Ражањ, 

Шетка, Варош и Чубуру (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 7/2016 и 2/2017) 

4.Одлука о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и комуналних објеката 

(“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 6/2013, 1/2014 и 2/2017) 

5.Одлука о јавној канализацији одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насељима 

општине Ражањ (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 11/2012 и 2/2017) 

6.Одлука о пијацама (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 6/2013 и 1/2014 и 2/2017) 



7.Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Ражањ (“Сл. лист 

општине Ражањ”, бр. 2/2017, 17/2018 и 17/2019) 

8.Одлука о локалним комуналним таксама (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2017) 

9.Одлука о сахрањивању и гробљима (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2010 и 2/2017) 

10.Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и 

начину утвврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији 

општине Ражањ (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2011) 

11.Одлука о сеоским водоводима (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2011) 

12.Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера на 

јавним и другим површинам на територији општине Ражањ (“Сл. лист општине 

Ражањ”, бр. 2/2017 и 3/2107) 

13.Одлука о заштити усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете 

(“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 11/2008, 8/2012 и 2/2017) 

14.Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и заназских објеката на 

територији оштине Ражањ (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 2/2017) 

15.Одлука о јавном осветљењу (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 4/2018 и 17/2019) 

16.Одлука о категоризацији, управљању, одржавању и заштити општинских путева и 

улица на територији општине Ражањ (“Сл. лист општине Ражањ”, бр. 12/18, 2/19 и 

11/19) 

17.Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији општине Ражањ (“Сл. 

лист општине Ражањ”, бр. 4/2018) 

18.Одлука о ауто такси превозу на територији општине Ражањ („Сл. лист општине 

Ражањ“, бр.2/2017 и 11/2019) 

19.Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на 

територији оштине Ражањ („Сл. лист општине Ражањ“, бр.2/2017) 

20.Одлука о погребним делатностима („Сл. лист општине Ражањ“, бр.17/2018) 

21.Одлука о начину поверавања градског и приградског превоза путника на 

територији општине Ражањ („Сл. лист општине Ражањ“, бр.11/2019) 

22.Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Ражањ („Сл. лист 

општине Ражањ“, бр.11/2019) 

23.Одлука о накнадама за коришћење јавних површина („Сл. лист општине Ражањ“, 

бр.2/2019 и 11/2019) 

24. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ражањ, („Сл. лист 

општине Ражањ“, бр.1//2019, 2/2019 и 11/2019) 

Инспектор за заштиту животне средине ради и поверене послове из области 

тржишне инспекције по : 

1. Закону о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/2019). 

 



 

 

 

УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО 

ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД СТЕПЕНА РИЗИКА 

 

План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине спровешће 

се на основу процене ризика, уз коришћење алата за процену ризика и одређивање 

приоритета контроле вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним областима 

животне средине инспекцијског надзора урађене за сваку област животне средине 

одвојено, који се односе на: 

- емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној 

средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 ); 

-услове и мере од штетног дејства нејонизујућих зрачења у животној средини при 

коришћењу извора нејонизујућег зрачења према Закону о заштити од нејонизујућих 

зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) ; 

-контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну 

средину Закону о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 

135/2004 и 36/2009) ; 

-услова и мера утврђених у дозволама за управљање неопасним и инертним 

отпадима издатим од овог органа Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 

36/09; 88/10 и 14/2016 ); 

-услова и мера утврђених у дозволама за рад у складу са чл. 56., Закона о заштити 

ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013); 

-услова  и мера утврђених актима донетих у складу са Законом о заштити природе 

("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016); 

-оцену мера и поступака за смањења утицаја на животну средину и израду 

предлога за измену услова утврђених у дозволи као и њену ревизију, одузимање или 

обнављање; 

-  контролу и праћење мониторинга оператера; 

- контрола употребе и коришћења одговарајућих технологија и ефикасног 

коришћења сировина и енергије за постројења из надлежности општине, примене 

прописаних стандарда квалитета и утицаја на животну средину; 

- контролу рада извора загађивања и контрола квалификованог лица одговорног за 

стручан рад постројења у складу са законским прописима из области заштите животне 

средине;   

- контролу вођења прописасних евиденција и доставе прописаних извештаја 

надлежним органима; 

- сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим 

јединицама и службама општинске управе, стручним институцијама, предузећима и 

другим субјектима заштите животне средине. 

 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Број извршилаца: један са пола радног времена. Инспектор за заштиту 

животне средине ради као Шеф одсека за инспекцијске послове, комунални инспектор 

и поверене послове тржишне инспекције.  



- инсpектор за заштиту животне средине Аница Мојашевић- бр. легитимације: 501-01; 

 

 

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Стратешки план се доноси за дужи, вишегодишњи, обично петогодишњи, 

четворогодишњи или трогодишњи период.  

Планом се утврђују дугорочни приоритети, циљеви и показатељи, на основу којих се 

одређују развојне, организационе, кадровске, материјалне, финансијске и друге 

смернице.  

Стратешки план се спроводи кроз годишње планове, и редовно се ажурира у складу са 

потребама, као и годишњи планови инспекцијског надзора.  

Стратешки план објављује се на интернет страници општине Ражањ, sajt.razanj.org.  

 
 

 

                                                                                  

                                                                                                          НАЧЕЛНИК  

                                                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                                       Иван Ивановић  

 

                                                                                             _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


