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1. УВПД 

Пвај дпкумент представља Гпдищои план инспекцијскпг надзпра инспектпра за защтиту 

живптне средине на ппдрушју ппщтине Гплубац за 2022. гпдину и сашиоен је на пснпву 

пдредаба шлана 10. Закпна п инспекцијскпм надзпру ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 

- др. закпн и 95/2018) и ппзитивних прпписа из пбласти живптне средине. 

План инспекцијскпг надзпра пбјављује се на интернет страници ппщтине Гплубац. 

Укпликп се у тпку реализације гпдищоег плана инспекцијскпг надзпра прпмене пкплнпсти 

на пснпву кпјих је сашиоен план, инспекција усклађује план инспекцијскпг надзпра са 

нпвпнасталим пкплнпстима пднпснп исти редпвнп ажурира, анализира и кпнтрплище у 

складу са пптребама. 

2. ЦИЉЕВИ 

Ппщти циљ пвпг Плана је превентивнп делпваое и примена закпна и других 

прпписа ради спрешаваоа загађиваоа живптне средине. Пвај циљ ппстиже се пствареоем 

ефикасне прганизације и спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра у пбласти защтите живптне 

средине. Спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра у пбласти живптне средине псигураће се 

смаоеое загађеоа пкплине. 

Ппсебан циљ ефикаснпг спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра у пбласти защтите 

живптне средине дпдатнп ће се пстварити кпнтинуираним праћеоем база ппдатака, 

едукацијама инспектпра за защтиту живптне средине, кап и кприщћеоем писаних 

прпцедура, упутстава и впдиша кпје дпнпси респрнп Министарствп. 

Ппсебан циљ успещне защтите живптне средине, ппстиже се стављаоем припритета 

на превентивне мере, надзираое, кпнтрплу спрпвпђеоа налпжених мера у сврху смаоеоа 

утицаја на живптну средину, а у складу са Закпнпм п инспекцијскпм надзпру. 

Ппсебну пажоу инспектпр ће усмерити кпнтрпли у пбласти защтите ваздуха, 

управљаоу птпадпм и защтити пд буке у живптнпј средини. 

3. ПСНПВ ЗАСПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 

Инспекцијски надзпр спрпвпдиће се упптребпм метпда и техника, какп је прпписанп 

закпнским и ппдзакпнским актима кпји су пснпв за ппступаое инспектпра за защтиту 

живптне средине. Приликпм спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра инспектпр за защтиту 

живптне средине дужан је придржавати се релевантних прпцедура и пперативних 

упутстава Кппрдинаципне кпмисије, кап и пбавезнп кприщћеое кпнтрплних листи 

пбјављених на сајту респрнпг Министарства. 

- Закпн п защтити живптне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - др. закпн, 72/2009 - др. закпн, 43/2011 - пдлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 
др. закпн и 95/2018 - др. закпн); 

- Закпн п прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС", бр.135/2004 и 
36/2009); 

- Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине 
("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021); 

- Закпн п управљаоу птпадпм ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 
и 95/2018 - др. закпн); 
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- Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 
95/2018 – др. закпн); 

- Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021); 
- Закпн п защтити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - 

др. закпн); 
- Закпн п защтити пд нејпнизујућег зрашеоа („Сл. гласник РС", бр.36/09); 
- Закпн п защтити прирпде ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - 

испр., 14/2016, 95/2018 - др. закпн и 71/2021); 
- Закпн п хемикалијама ("Сл. гласник РС", брпј 36/2009, 88/2010, 92/2011, 

93/2012 и 25/2015), - кап и важећа ппдзакпнска акта дпнета на пснпву наведених закпна; 
- Закпн п инспекцијскпм надзпру ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. 

закпн и 95/2018); 
 

ПСТАЛИ ЗАКПНИ: 

- Закпн п ппщтем управнпм ппступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 
аутентишнп тумашеое); 

- Закпн п прекрщајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - пдлука 
УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закпн); 

- Закпн п кривишнпм ппступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 
121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - пдлука УС и 62/2021 - пдлука УС); 

- Кривишни закпник ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - 
испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019). 

- Закпн п привредним преступима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77 - испр., 
14/85, 10/86 (прешищћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл. лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 
41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закпн). 
 

4. УЧЕСТАЛПСТ, ПБУХВАТ И ТРАЈАОЕ ВРШЕОА ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА ПП 

ПБЛАСТИМА И СВАКПМ ПД СТЕПЕНА РИЗИКА 

Гпдищои план инспекцијскпг надзпра инспектпра за защтиту живптне средине 

тпкпм 2022. гпдине спрпвещће се на пснпву прпцене ризика, уз кприщћеое алата за 

прпцену ризика (кпд надзираних субјеката кпји имају низак степен ризика надзпр врщи 

једнпм у тпку гпдине, кпд пних кпд кпјих је средои ризик два пута, кпд пператера са 

виспким ризикпм три пута и кпд пних са критишним ризикпм шетири пута у тпку гпдине кап 

и пдређиваоем припритета кпнтрпле врщеоа редпвнпг инспекцијскпг надзпра у 

пдређеним пбластима живптне средине урађене за сваку пбласт живптне средине 

пдвпјенп, кпји се пднпсе на: 

- емисију буке у живптнпј средини према Закпну п защтити пд буке у живптнпј 
средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) планирана 3 надзпра; 

- услпве и мере пд щтетнпг дејства нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини 
при кприщћеоу извпра нејпнизујућег зрашеоа према Закпн п защтити пд нејпнизујућег 
зрашеоа („Сл. гласник РС", бр.36/09) планирана 2 редпвна надзпра; 

- кпнтрплу мера утврђених у ппступку прпцене утицаја прпјеката на живптну 
средину, а у складу са Закпнпм п прпцени утицаја на живптну средину („Сл. гласник РС", 
бр.135/2004 и 36/2009) планиранп 5 редпвних надзпра; 

- услпва и мера утврђених у дпзвплама за управљаое неппасаним и инертним 
птпадима издатим пд стране ппщтинске управе, кап и управљаое птпадпм пд стране 
других субјеката, а све у складу са Закпнпм п управљаоу птпадпм ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закпн) планиранп 9 редпвних надзпра; 
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- услпва и мера утврђених у дпзвплама за рад у складу са шл. 56. Закпна п 
защтити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - др. закпн) планиранп 4 
редпвних надзпра; 

- пцену мера и ппступака за смаоеоа утицаја на живптну средину и израду 
предлпга за измену услпва утврђених у дпзвпли кап и оену ревизију, пдузимаое или 
пбнављаое, 

- -сарадоу са правпсудним прганима, прганима државне управе, 
прганизаципним јединицама и службама ппщтинске управе, струшним институцијама, 
предузећима и другим субјектима защтите живптне средине. 

Припритет инспекцијскпг надзпра тпкпм 2022.гпдине стављен је на пбилазак пних 

субјеката кпји мпгу утицати на живптну средину у пбластима управљаоа птпадпм кап и 

защтитпм ваздуха. Трајаое инспекцијскпг надзпра зависиће пд специфишнпсти надзираних 

субјеката и слпженпсти примеоене технплпгије ппслпваоа. 

5. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КПД КПЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗПР 

За инспекцијски надзпр у свакпј пбласти живптне средине, у табели у прилпгу дат је 

приказ Плана инспекцијскпг надзпра и активнпсти инспекције за защтиту живптне средине 

у 2022. гпдини. 

6. ТЕРИТПРИЈАЛНП ППДРУЧЈЕ НА КПМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

Инспекцијски надзпр на теритприји ппщтине Гплубац кпја пбухвата 24 насељена 

места, пбавља један инспектпр за защтиту живптне средине кпји пбавља и ппслпве 

кпмуналне инспекције и туристишке инспекције. 

7. ПРПЦЕОЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ ПДНПСНП ДЕЛАТНПСТИ ИЛИ 

АКТИВНПСТИ КПЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ 

Прпцена ризика у Гпдищоем плану инспекцијскпг надзпра за 2022.гпдину за 

инспекцијске ппслпве врщена је на пснпву инспекцијскпг надзпра у наведеним пбластима 

пднпснп на пснпву анализе стаоа у дпсадащоем дугпгпдищоем врщеоу инспекцијскпг 

надзпра претхпднпг инспектпра, кап и на пснпву инфпрмација и дпбијених ппдатака пд 

других инспекција, других пвлащћених пргана и прганизација, щтп је и представљенп 

табеларнп, а истп пбрађене у кпнтрплним листама. 

1. Защтита прирпде 

2. Защтита прирпде нејпнизујућег зрашеое 

3. Защтита пд буке, защтита ваздуха 

4. Защтита пд буке, защтита ваздуха, управљаое птпадпм 

5. Кпнтрпла управљаоа птпадпм 

 

ЛЕГЕНДА: 

1 Незнатан ризик 

2 Низак ризик 

3 Средои ризик 

4 Виспк ризик 

5 Критишан ризик 
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8. ПЕРИПД У КПМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 

Инспекцијски надзпри врщиће се радним данима у раднп време надзираних 

субјекта, псим у хитним слушајевима када се птклаоа неппсредна ппаснпст пп живпт и 

здравље људи, импвину веће вреднпсти, живптну средину или биљни или живптиоски 

свет. 

9. ПБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА КПЈИ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 

Редпван инспекцијски надзпр врщиће се тпкпм 2022.гпдине према усвпјенпм плану. 

Према пптреби и пп захтеву странке инспектпр за защтиту живптне средине ће давати 

струшну и саветпдавну ппдрщку привредним субјектима у складу са Закпнпм п 

инспекцијскпм надзпру. 

Ванредни инспекцијски надзпри кпд пператера врщиће се када је неппхпднп да се, 

предузму хитне мере ради спрешаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп живпт 

или здравље људи, импвину, права и интересе заппслених и раднп ангажпваних лица, 

привреду, живптну средину, биљни или живптиоски свет јавне прихпде, несметан рад 

пргана и прганизација, кпмунални ред или безбеднпст, када се ппсле дпнпщеоа гпдищоег 

плана инспекцијскпг надзпра прпцени да је ризик виспк или критишан или прпмене 

пкплнпсти, када такав надзпр захтева надзирани субјекат, када се ппступа пп представци 

правнпг или физишкпг лица. 

10. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 

Инспекцијски надзпр на теритприји ппщтине Гплубац пбухвата 24 насељена места, 

пбавља један инспектпр за защтиту живптне средине Саща Стпкић са виспкпм струшнпм 

спремпм кпји уједнп пбавља и ппслпве кпмуналнпг инспектпра и туристишкпг инспектпра. 

11. РАСППДЕЛА РЕСУРСА 

Табела 1. Расппдела распплпживих дана за спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра 

инспектпра за защтиту живптне средине у 2022. гпдини: 

Укупан брпј дана у гпдини 365 

Викенди 105 

Гпдищои пдмпри 30 

Празници 10 

УКУПНП РАДНИХ ДАНА 220 

Инспекцијски надзпр инспектпра за защтиту живптне средине 40 

Инспекцијских надзпра пп плану укупнп 23, Ванредни надзпр 30% у пднпсу на 

редпвни, саветпдавне службене кпнтрпле укупнп 8. 

12. ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА И СЛУЖБЕНИХ КПНТРПЛА 

При изради пвпг Плана инспектпр је кпристип искуства из претхпдних инспекцијских 

кпнтрпла кпје су врщене, на пснпву пперативних планпва, а на пснпву вищегпдищоег рада 

претхпднпг инспектпра, закпнских пбавеза привредних субјеката, стаоа на терену пп 

питаоу праћеоа квалитета живптне средине, кап и пријава грађана у пбластима за кпје је 

инспекција задужена. 
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13. ПЧЕКИВАНИ ПБИМ ВАНРЕДНИХ АКТИВНПСТИ 

Анализпм ппдатака п изврщеним инспекцијским надзприма претхпдних гпдина 

инспектпр за защтиту живптне средине прпцеоује да ће тпкпм гпдине бити пкп 

-30 % надзпра у пбласти защтите ваздуха кпд стаципнарних извпра загађеоа; 
-40 % надзпра у пбласти управљаоа птпадпм; 
-10 % надзпра у пбласти защтите пд буке; 
-20 % надзпра из псталих пбласти; 

 

14. САВЕТПДАВНЕ ППСЕТЕ (ПРЕВЕНТИВНП ДЕЛПВАОЕ ИНСПЕКЦИЈЕ) 

Превентивнп делпваое инспекције за защтиту живптне средине врщиће се: 

1. Пбјављиваоем важећих прпписа, планпва инспекцијскпг надзпра и 

кпнтрплних листа на сајту ппщтине Гплубац. 

2. Пружаоем струшне и саветпдавне ппдрщке надзиранпм субјекту или лицу 

кпје пстварује пдређена права у надзиранпм субјекту или у вези са надзираним субјектпм. 

3. Предузимаоем превентивних инспекцијских надзпра. 

4. Ппстављаоем инфпрмација на званишан сајт ппщтине Гплубац. 

5. Превентивним делпваоем инспекције утише се на смаоеое ризика пднпснп 

щтетних ппследица и верпватнпће оегпвпг настанка. 

 

15. МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕЧАВАОЕ РАДА НЕРЕГИСТРПВАНИХ СУБЈЕКАТА 

Један пд припритета инспекције за защтиту живптне средине крпз све инспекцијске 

надзпре тпкпм 2022. гпдине биће и смаоеое брпја нерегистрпваних привредних субјеката. 

Пви инспекцијски надзпри врщиће се у складу са шланпм 33. Закпна п инспекцијскпм 

надзпру, према субјектима кпји нису уписани у пдгпварајући ппсебни регистар или 

евиденцију кпју впди надлежни прган или прганизација или тп шини без сагласнпсти 

надлежнпг пргана или прганизације (дпзвпла), или без пријаве надлежнпм пргану или 

прганизацији, када је наведени упис, сагласнпст или пријава прпписана кап услпв за 

пбављаое те делатнпсти или врщеое те активнпсти. 

16. НАППМЕНА 

Инспектпр за защтиту живптне средине задржава правп измене и дппуне Гпдищоег 

плана инспекцијскпг надзпра за 2022. гпдину. У складу са пптребама План ће се редпвнп 

ажурирати, анализирати и кпнтрплисати.  
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17. П0ПИС ПБЈЕКАТА КПЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА ПДНПСНП НАЗИВ НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА 

Табела 2: Пппис пбјеката кпји су предмет инспекцијскпг надзпра 

 

    Месец 

Редни брпј Назив постројења/инсталац ије односно 
надзираног субјекта 

Врста активности Област надзора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 GLOBAL ENERGY PELLET ДПП Бепград, 
NOVI BEOGRAD Јурија Гагарина 12А, 
пгранак у Гплупцу - ппгпн за прпизвпдоу 
пелета у Гплупцу, В Карачића 

прпизвпдоа пелета Мере из студије 
Защтита пд загађеоа 
ваздуха Защтита пд 
буке Ризик: средои 

      1         1       

2 Привреднп друщтвп за прпмет и услуге 
Адам кпмерц Снегптин, Снегптин бб 

прпдаја нафтних деривата  
- замена и мпнтажа гума 
праое и шищћеое впзила 

Мере из студије  
Ризик: средои 
Управљаое птпадпм 
Ризик: средои 

    1         1         

3 ДПП МИЛ ФЕЈ Великп Градищте - Кнеза 
Лазара 35/14 -Пгранак Бранишевп 

прпизвпдоа млека, сирева и 
др. млешних прпизвпда 

Мере из 
студије п 
прпцени 
утицаја 
Ризик: 
низак 

        1               

4 СР -МЛЕКАРА ЕКПМЛЕК Двприщте - 
Видуљевић Миркп 

прпизвпдоа млека, сирева и 
др. млешних прпизвпда 

Управљаое 
птпадпм 
Ризик: 
низак 

      1                 

5 МИБПРП ПЕЛЕТ Бранишевп прпизвпдоа пелета Мере из 
студије 
Защтита пд 
загађеоа 
ваздуха 
Защтита пд 
буке 
Ризик: 
низак 

            1           
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6 COOLFOOD DOO Beograd - Булевар 
Пслпбпђеоа 305 а Voždovac - пгранак 
Хладоаша у Бранишеву, Марщала Тита 32 
Бранишевп 

прерада и кпнзервисаое впћа 
и ппврћа 

Мере из 
студије Защтита пд 
загађеое 
ваздуха, 
Управљаое 
птпадпм Ризик : низак 

                1       

7 PANORAMA REISEN DOO GOLUBAC-
Градскп спкаше бр. 3/а 

прерада рибе Минимални услпви из 
пбласти живптне 
средине, Ризик: низак 

          1             

8 НИС петрпл, Бензинска станица 
Бранишевп, Гплубашки пут бб. 

прпдаја нафтних деривата Минимални услпви из 
пбласти живптне 
средине, Ризик: низак 

              1         

9 ЕУРП АМБАЛАЖА ДПП Бранишевп прпизвпдоа 
дрвне 
амбалаже 

Управљаое птпадпм 
Защтита пд загађеоа 
ваздуха 
Ризик: низак 

      1                 

10 НЕЛЕ КПМЕРЦ ДПП ШУВАЈИЋ прерада и кпнзервисаое меса 

 
 
 
 
 

 

Мере 
защтите 
живптне 
средине 
управљаое птпадпм -
защтита пд загађеоа 
ваздуха, 
Ризик: 
низак 

            1     

 
 
 
 
 
 

 

      

11 Маринкпвић Зпран СР AGRO-CAR 
Царевац- изд. местп Шувајић,ул.Лазинац 

прпизвпдоа дрвне амбалаже Защтита пд 
загађеоа 
ваздуха, 
Управљаое птпадпм 
Ризик: низак 

        1               

12 Драгпмир Настаспвић предузетник 
БРАНА БРАНИЧЕВАЦ 

замена и мпнтажа гума Управљаое птпадпм 
Ризик: низак 

        1               

13 Мића Радулпвић пр. Стругара Брана, 
Криваша 

резаое и пбрада дрвета Управљао е птпадпм 
Защтита пд буке 
Ризик: низак 

            1           
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14 Јана Миланпвић УР КИКИ- D&J Гплубац 
ПР 

угпститељска делатнпст Защтита пд буке Ризик: 
низак 

            1           

15 Иванка Милунпвић, пр УЗТР THE LIFE, 
Гплубац Цара Дущана 

угпститељска делатнпст Защтита пд буке Ризик: 
низак 

              1         

16 ТЕЛЕКПМ СРБИЈА'' А.Д., БЕПГРАД, 
Такпвска 2, 
- БС '' ГПЛУБАЦ''-ПП50, ППУ50,; 
- БС ППВ 14 Броица 

мпбилни пператер Защтита пд 
нејпнизујућег зрашеоа 
Ризик: низак 

    2                   

17 '' VIP MOBILE'' d. o.o. БЕПГРАД 
''БС 1014-04'' Винци 

мпбилни пператер Защтита пд 
нејпнизујућег зрашеоа 
Ризик: низак 

      1                 

18 TELENOR doo Beograd Базна станица 
Гплубац на к.п.бр. 917/5, КП Гплубац 

мпбилни пператер Защтита пд 
нејпнизујућег зрашеоа 
Ризик: низак 

          1             

19 СПЦ Манастир  Тумани управљаш 
Сппменика 
прирпде 
''Бигрена 
акумулацијакпд манастира 
Тумане'' 

Защтита прирпде 
Ризик: незнатан 

        1               

20 УР „Занзибар“ Угпститељска делатнпст. Защтита пд буке ризик: 
низак 

     1       

Укупнп пп месецима 0 0 3 4 4 3 4 3 2 0 0 0 

Укупнп надзпра 23 

 

У табелу су унети надзирани субјекти, кпје инспектпр кпнтрплище пп службенпј дужнпсти у пквиру редпвнпг инспекцијскпг надзпра. У 
кпнтрплама планираним једнпм гпдищое, када се упше извесне неправилнпсти и незакпнитпсти, инспектпр налаже мере кпје касније кпнтрплище, 
такп да је брпј прегледа вище пд један. 
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18. ЗАВРШНА НАППМЕНА 

Инспектпр за защтиту живптне средине, ппщтинске управе Гплубац , задржава правп 
измене и дппуне Гпдищоег плана инспекцијскпг надзпра за 2022. гпдину. 

Гпдищои план инспекцијскпг надзпра за 2022. гпдину ће се редпвнп ажурирати, 
анализирати и кпнтрплисати у складу са пптребама. Пп прибављенпм мищљеоу пднпснп 
смерницама Кппрдинаципне кпмисије, гпдищои план инспекцијскпг надзпра се усваја и 
пбјављује на званишнпј интернет страници ппщтине Гплубац. 
 

Инспектпр за защтиту живптне средине 
Саща Стпкић, дипл. инж. знр 
 
 
_______________________________ 

 


