
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТOНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ЗА 2018.  ГОДИНУ 
Одељење за инспекцијске послове 

Инспекција за заштиту животне средине 

 

 
 

       Годишњи план рада инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – 

Инспекције  за заштиту животне средине, Општинске управе Житиште за 2018. годину,   донет 

је у складу са чланом 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 2018. години, непосредне примене закона и других прописа, 

праћење стања  на територији општине Житиште из области заштите животне средине.  

       Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један 

инспектор. 

 

 

Активност Дан 

Редовни инспекцијски надзор 58 

Ванредни инспекцијски надзор 20 

Едукација 5 

Састанци 15 

Адмнистративни послови  40 

Саветодавне посете                10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правни основ: 

 

1.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) 

2. Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 10/2013) 

       -  Уредаба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ( „ Сл. гласник РС“, 

бр.111/15) 

       -  Уредба 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) 

3. 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 загађења, 

као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр 91/10 

и 10/13). 

4. 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) 

5. 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. 108/08) 

6. Закон о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“, БР. 36/09, 88/10 и 14/16) 

       - Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10) 

    - Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 

његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр.95/10 и 88/15) 

    - Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, 

бр.56/10) 

    - 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  

    - Правилник о начину и постипку управљања отпадним гумама („ Сл. гласник РС“, бр. 

104/2009) 

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 и изворима нејонизујућих зраћења од посебног интереса 

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09) 

8. Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10,91/10 и 14/16) 

9. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) 

 

 

Ред. 

број 

Надзирани субјекат   Делатност/ 

постројење 

Област надзора Период 

инспекцијског 

надзора 

Процена 

ризика 

          

1.        

 

„Козара“ Д.О.О.     

 Честерег, 

 Маршала.Тита 117  
(силоси са сушаром) 

 

Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

проточно сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

  

   
   

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

I квартал 

 

Низак ризик 

Заштита ваздуха I-IV квартал Низак ризик 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

  
 

III-IV квартал 

 

 

 

 

Низак ризик 

 

Заштита од буке 

2.   

ЗЗ „Братство и 

Јединство“ 

Мрашала Тита бб 

Нови  Итебеј 

(силоси са сушаром) 

 
 Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

протично сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

Заштита ваздуха I квартал Низак ризик 

 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

  

    

 III-IV квартал  

        

 

 
Низак ризик 

 

Заштита од буке 

3.  
„Протеин“ Д.О.О. 

  Торак 

Хорја Клошка и Кишан 

111,  

(комплекс силоси са 

сушаром) 

 

Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

протично сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

Заштита ваздуха 

 

I-IV квартал 

 

Низак ризик 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

 

 

 

III-IV квартал 

 

 

 

 

 

 

Низак ризик        

          
                 

 

Заштита од буке 

 

4. 

 

 

Либела Продукт Доо 

огранак у Житишту 

Тополовачки пут бб 

 

 

Откупни центар 

ратарских култура са 

складиштењем 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину  

 

II-III квартал 

 

Низак ризик 



5.  

„Протеин“ Доо 

 

Банатско Вишњићево 

Подно складиште за 

смештај 

пољопривредних  

производа 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

II-III квартал 

     

 

Низак ризик 

6.  
„Раца“ Доо  

 

Банатско. Карађорђево  

 

Пољопривредни 

објекат за дневни 

смештај 

пољопривредних 

производа  са 

магацином 

 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

  
 

III-IV квартал 

      

 

 

Низак ризик 

          

7.  

Задруга „Мркшићеви 

Салаши“ 

Милоша Црњанског бб 

Српски Итебеј 

(силоси са сушаром) 

Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

протично сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

Пекара 

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 
I квартал 

 

Низак ризик 

 

Заштита ваздуха I-IV квартал   Низак ризик 

Управљање 

отпадом 

II-III квартал Низак ризик 

8.  

ЗЗ „Јуко- Бегејци“ 

Братства и Јединства 43 

Торак 

(силоси са сушаром) 

 

Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

протично сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

 

 

Заштита ваздуха 

 

 

 

 

I-IVквартал 

 

 

 

 

 

Низак ризик 

 

 

 

9.  

„Викторија Логистик“ 

Д.О.О. Хајдук Вељка 

11 

Нови Сад, за комплекс 

силоса у Српском 

Итебеју  

 

Пријем сировине 

(пшеница и кукуруз, 

протично сунцокрет), 

складиштење,сушење 

и отпрема 

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 
I квартал 

 

Низак ризик 

 

Заштита ваздуха 
 

III-IV квартал 

 

Низак ризик 

10.         Матијевић Аграр  

„Мат-Пиле“ 
Торђански пут бб 

Tорда 

 

Фарма за узгој 

бројлера 

  
Локални регистар 

извора загађивања 

 
I квартал 

 

Низак ризик 

 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

 

III-IV квартал 

 

 

Низак ризик 

11.  

Матијевић Аграр 

 „Мат-Пиле“ 

Торђански пут бб 

Бан.Двор 

 

 

Фарма за узгој 

бројлера 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

I квартал 
 

Низак ризик 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

 

III-IV квартал 

 

 

Низак ризик 



12.  

Матијевић Аграр 

„Мат- Пиле“ 

Хетин 

 

 

Фарма за узгој 

бројлера 

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

 

 
I квартал 

 

Низак ризик 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

III-IV квартал 

 

Низак ризик 

13.  

Матијевић Аграр 

  „Мат –Пиле“ 

 Међански пут бб, 

 Српски Итебеј , 

 

Фарма за узгој 

бројлера  

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

    
 I квартал 

 

 

 
 Низак   

 ризик       

          
Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

III-IV квартал 
  

Низак   

 ризик         

14. Матијевић Аграр  

„Мат-Пиле“ 

БананатскоКарађорђев

о 

 

Фарма за узгој 

бројлера  

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

I квартал 

 

 

Низак   

ризик       
 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

III-IVквартал 
 
Низак   

 ризик                
  

 

15.  

Груија Петрол Д.О.О. 

Петра Шкундрића 36 

Житиште  

 

Фарма товних пилића 

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

 

I квартал 

   

 

Низак ризик 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

III-IV квартал   Низак ризик 

16.  

Ракић Милан 

Петра Драпшина 95 

Српски Итебеј 

 

 

Фарма за узгој 

живине 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и  

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

 

III-IV квартал   

 

 

Низак ризик 

17. Божо Ђурђевић 

Саве Ковачевића 31 

Банатски Двор 

 

 
Фарма за узгој 

живине 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 



18. Петар Тривуновић 

Саве Ковачевића 26 

Банатски Двор 

Економски објекат за 

гајење животиња и 

складиштење сточне 

хране  

Банатски Двор 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и 

контроли 

загађивања 

животне средине 

 

 

III-IVквартал 

   

 

 

Низак ризик 

 

19. Марјановић Марија  

Николе Тесле 

Житиште 

 

Економски објекат за 

гајење животиња и 

складиштење сточне 

хране ( тов бројлера) 

Банатски Двор 

Закон о 

интегрисаном 

спречавању и 

контроли 

загађивања 

животне средине 

 
III-IV квартал   

 

Низак ризик 

20.  

„Вип Мобиле“ Д.О.О. 

Омладинских бригада 

21 

Нови Београд 

Радио-базна станица 

„НС-Житиште“-

НС2148, Житиште 

К.П 361 

К.О.Житиште 

Стојановић Радован 

ул.Жарка Зрењанина 

10 

 

 

Нејонизујуће 

зрачење 

 

 
I-IVквартал 

 

 

Низак ризик 

21. Телеком Србија А.Д. 

Београд 

Радио-базна станица 

ЗР17, Међански пут 

бб, Нови Итебеј 

 

Нејонизујуће 

зрачење 

 
I-IVквартал 

Низак ризик 

22. „Вип Мобиле“ Д.О.О. 

Омладинских бригада 

21 

Нови Београд 

Радио-базна станица 

„ЗР Честерег“-

НС2149 02, Житиште 

 

Нејонизујуће 

зрачење 

 

I-IVквартал 
Низак ризик 

23. Телеком Србија А.Д. 

Београд 
Радио-базна станица 

„Међа“-ЗРМ06  

Нејонизујуће 

зрачење 

I-IVквартал Низак ризик 

24. „Вип Мобиле“ Д.О.О. 

Омладинских бригада 

21 

Нови Београд 

Радио базна станица  

„ЗР Нови Итебеј“- 

„НС 2259'_01 

Међански пут бб 

Нови Итебеј 

 

Нејонизујуће 

зрачење 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

25.  

ЈКСП  „Екос“ 

Ђуре Јакшиђа 7 

Житиште 

 

Сакупљање отпада 

који није опасан 

(комунални отпад) 

 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

II-III квартал 

 

Низак ризик 

26. ДОО за рециклажу 

„ECO-NIC“ 

Генерала Драпшина 11 

Житиште 

трговина на велико 

отпацима и остацима, 

шифра  делатности 

4677 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 
I-IVквартал 

 

Низак ризик 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

III-IVквартал 

   

Низак ризик 

27.  СЗР „ДМ Пласт“ 

Темишварски пут бб, 

Житиште 

 

Третман  

складиштење и 

транспорт неопасног 

отпада 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

28. Раде Лобар ПР, 

Трговина на велико 

отпацима и остацима 

Николе Тесле 15 

Банатско Карађорђево 

 

Трговина на велико 

отпацима и остацима 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 



29. С.У.Р.“ДВОР“ 

Железничка 5 

Банатски Двор 

Драгомир Бјекић    

 

Угоститељска 

делатност 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

30. УР кафана „АС код 

Марте“ 

Маршала.Тита бб, 

Честерег 

Дијана Рибић пр 

 

Угоститељска 

делатност 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

31. Ресторан са 

преноћиштем „МS“ 

Милоша Црњанског бб, 

Српски Итебеј 

  

 

Делатност ресторана 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

32.

  

Ресторан са 

преноћиштем 

М & T, Цара Душана, 

Житиште 

 

Делатност ресторана 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

  

33.

  

Ресторан „Ловац“ 

Железничка бб 

Житиште,  

 

Делатност ресторана 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

 

34.

  

 

Ван Друнен Фармс 

Европа  

Д.О.О.,  Његошева бб 

Банатско Карађорђево 

 

Фабрика за сушење 

замрзавањем воћа и 

поврћа 

 

Локални регистар 

извора загађивања 

 

I квартал 

 

Низак ризик 

 

35. 

ТР „Рибарница шаран“ 

Трг Ослпбођења бб 

Житиште 

Продаја и услужно 

пржење рибе   

Управљање 

неопасним 

отпадом 

  

I-III квартал 

 

Низак ризик 

  

36. 

 

  

 

ДОО„Биоелектроник-

Нак“   

Честерег 

Биогасно  

постројење за  

производњу 

електричне и 

топлотне енергије 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

   IV квартал   

 

Низак ризик 

 

37. 

Споменик природе 

„Стабло бреста“ код  

Торка  

 

 

Значајно природно 

добро III категорија 

 

Закон о заштити 

природе 

 

 II- квартал   

 

Низак ризик 

38.  

Смиља Узелац 

Николе Тесле 38 

Житиште 

Економски објекат за 

гајење животиња и 

складиштење сточне 

хране (тов бројлера) 

Житиште 

 

Процена утицаја 

на животну 

средину 

 

II-IVквартал 

 

 

Низак ризик  

39.  

Перутнина Птуј 

Међански пут бб 

Српски Итебеј 

 

 

Фабрика сточне хране 

 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

Низак ризик 

40.  „МБС Тетекс“ 

Маршала Тита бб 

Честерег 

Производња 

конфекције 

(шивење и кројење) 

Управљање 

неопасним 

отпадом 

 

I-IVквартал 

 

 

 

Низак ризик 

 

 

Превентивно деловање инспекције током целе године: 

- oбјављивање важећих прописа, планова и инспекцијских надзора  и контролних листи 



- oбавештавање  јавности о сазнањима инспекције о постојању озбиљног ризика по животну 

средину и предузетим мерама како би се тај ризик отклонио или умањио 

- пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту. 

 

Контролни инспекцијски надзор током целе године: 

- контрола утврђивања извршених мера које су предложене, наложене или наређене 

надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора. 

 

Контрола нерегистрованих субјеката који обављају делатност у областима које су регулисане 

прописима о заштити животне средине. 

Припрема и спровођење инспекцијског надзора,  планирање и усклађивање рад инспектора у 

складу са законским прописима : 

- праћење промена законских прописа 

- прикупљање података од значаја за вршење инспекцијског надзора 

- израда извештаја 

- обрада и анализа података о обављеним инспекцијским надзорима 

- извршавање осталих редовних послова у оквиру инспекцијског надзора. 

Обука, оспособљавање, семинари и едукације у вршењу инспекцијског надзора.   

 

    Одељење за инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2018. годину. 

    Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редовно ажурирати, анализирати  

и контролисати у складу са потребама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


