
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Одељење за иснпекцијске послове 

Инспектор за заштиту животне средине  

ИНЂИЈА 

 

З А Х Т Е В 

за вршење надзора инспектора за заштиту животне средине/излазак на терен 

 

Молим надлежну инспекцију Општинске управе општине Инђија да изађе на лице 

места у 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.... 

(навести место, улицу и број, као и друге, евентуалнo, познате податке) 

Ради: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...... 

(описати повод, ситуацију, појаву, проблем, однсоно прекршај  због кога се захтева 

надзор инспекције) 

 

Уз захтев прилажем, следећу документацију:  

 

Доказ о уплати администратативних такси  

У Инђији, __________________                                    Подносилац захтева, 

 

  

 

 

 

                                                                                



Назив услуге: Захтев за вршење надзора инспектора за заштиту животне средине 

Орган задужен за спровођење: 

Општинска управа општине Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Инспектор за 

заштиту животне иснпекција 

Опис: 

Захтев подносе лица који, ради заштите својих права/правног интереса пријављују 

проблем_________________.  

Где и како: Захтев се подноси се надлежном органу Управе: 

 Лично од пријавиоца или пуномоћника, односно лица које има правни интерес, у 

просторијама Општинске управе, општине Инђија, шалтер сала, шалтер бр. 7 

 Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на 

адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за инспекцијске послове, 

Инђија, ул. Цара Душана бр.1  

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322 

Правни основ: 

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015); Законска и подзаконска 

акта која утврђују надлежност инспектора Општинске управе општине Инђија Закон о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 ....... 76/18), Закон о 

заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09),Закон о 

управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10),Закон о заштити од буке 

у животној средини („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10),Закон о амбалажи и 

амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09),Закон о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13),Закон о процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Закон о хемикалијама („Службени гласник 

РС“ број 36/09 .... 25/15),Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за 

процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика у области заштите животне 

средине („Службени гласник РС“ број 45/18), Правилник о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“ број 104/09),Уредба о производима 

који после употребе постају посебни токови отпада („Службени гласник РС“ број 

54/10),Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух 

(„Службени гласник РС“ број 71/10 и 6/11),Уредба о граничним вредностима емисија 

загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“ број 

6/16),Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима и штетних ефеката буке у 

животној средини („Службени гласник РС“ број 75/10),  

Корисни линкови: www.indjija.net 

 


