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1.УВПД 
Пвај дпкумент представља  План рада инспектпра за заштиту живптне средине на 
ппдручју ппштине Власптинце за 2017.гпд. и дпнешен је на пснпву пдредаба члана 
10.Закпна п инспекцијскпм надзпру („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) и ппзитивних прпписа 
из пбласти живптне средине. 
 
2.ЦИЉЕВИ 
Ппшти циљ пвпг Плана је превентивнп делпваое и примена закпна и других прпписа 
ради спречаваоа загађиваоа живптне средине. Пвај циљ ппстиже се пствареоем 
ефикасне прганизације и спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра у пбласти заштите 
живптне средине. 
Спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра у пбласти живптне средине псигураће се смаоеое 
загађеоа пкплине. 
Ппсебан циљ ефикаснпг спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра у пбласти заштите живптне 
средине дпдатнп ће се пстварити кпнтинуираним праћеоем база ппдатака, те 
присуствпм едукацијама инспектпра за заштиту живптне средине, кап и кпришћеоем 
писаних прпцедура, упуства и впдича кпје дпнпси респрнп Министарствп. 
Ппсебан циљ успешне заштите 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 управљаоа птпадпм, 
заштити пд буке у живптнпј средини. 
 
3.СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА  
Инспекцијски надзпр спрпвпдиће се упптребпм метпда и техника, какп је прпписанп 
закпнским и ппдзакпнским актима кпји су пснпв за ппступаое инспектпра за заштиту 
живптне средине.Приликпм спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра, инспектпр за заштиту 
живптне средине, дужан је придржавати се релевантних прпцедура и пперативних 
упустава Кппрдинаципне кпмисије, кап и пбавезнп кпнтрплних листа пбјављених на 
ппштинскпм сајту. 
Инспекцијски надзпр спрпвпдиће се уз предхпдну најаву, изузев у случајевима, када је 
реч п специфичнпстима у пбласти живптне средине, пднпснп када ппстпје разлпзи за 
непдлпжнп ппступаое или други разлпзи у складу са чланпм 17. Закпна п 
инспекцијскпм надзпру. 
 
4.ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 
При изради пвпг Плана, инспектпр је кпристип искуствп из дпсадашоег рада и 
предхпдних инспекцијских кпнтрпла.Прпцена ризика базирана је на дпсадашоим 
ппказатељима. 
 
4.1.РАСППДЕЛА РЕСУРСА 
Ппслпве надзпра из надлежнпсти инспекције за заштиту живптне средине пбавља 
један инспектпр.Пвлашћеоа и дужнпсти инспектпра у вршеоу инспекцијскпг надзпра 
прпизилазе из Закпна п инспекцијскпм надзпру, кап и из других ппштих и ппсебних 
закoна. 
 
 
 



Табела 1.Расппдела распплпживих дана за спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра у 
2017.гпдини 

Укупан брпј дана у гпдини 365 

Викенди 105 

Гпдишои пдмпри 30 

Празници 10 

   УКУПНП РАДНИХ ДАНА 225 

Инспекцијски надзпр 30 

Едукација/Пбука 22 

Састанци/Семинари 25 

Извршеое изречених управних 
мера(кпнтрпла извршеоа) 

Према брпју 
налпжених 

мера 

  
4.1.1.Трајаое спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра 

Нпрмативи ппјединих фаза трајаоа спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра дпбивени су на 
пснпву искуства, прпцене и рада инспектпра на терену. 

4.1.2.Учесталпст инспекцијскпг надзпра  
Акп је планпм предвиђенп пбављаое већег брпја инспекцијскпг надзпра тпкпм гпдине, 
расппред пбављаоа мпра бити извршен у правилним временским размацима. За 
ппједине инспекцијске надзпре репери су закпнска и ппдзакпнска акта кпјима је 
утврђена динамика извршеоа ппјединих мера два пута гпдишое. 

Редпван –планиран инспекцијски надзпр се врши свакпдневнп  у трајаоу пд три 
сата, а планиран брпј дана за ту врсту кпнтрпле је пкп 30. 

Ванредан инспекцијски надзпр се врши пп захтеву надзиранпг субјекта, ради 
предузимаоа  хитних мера ради спречаваоа или птпклаоаоа неппсредне ппаснпсти, 
пп ппднеску грађана, писаним, телефпнским  или електрпнским путем.На бази 
дпсадашоег искуства, ванредни инспекцијски надзпр треба планирати 30% пд 
редпвнпг инспекцијскпг надзпра, пднпснп пкп 10 радних дана. 

Инспекција за заштиту живптне средине планира да у тпку  наредне гпдине, 
изврши некпликп заједничких инспекцијских надзпра са републичкпм инспекцијпм за 
заштиту живптне средине или другпм инспекцијпм, када је ризик кпд надзиранпг 
субјекта виспк или критичан; збпг слпженпсти инспекцијскпг надзпра или значаја 
спречаваоа или птклаоаоа незакпнитпсти, пднпснп штетних ппследица; ради прпвере 
представке кпја је у делпкругу две или више инспекција; ради спречаваоа пбављаоа 
делатнпсти и вршеоа активнпсти нерегистрпваних субјеката, кпја је у делпкругу две 
или више инспекција и у другим случајевима када је тп пдређенп. 
 
5.НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ ИНСПЕКТПРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
Ппред планираних активнпсти, пптрбнп је имати у виду непланиране активнпсти, где се 
сврставају акцидентни случајеви, кап пријаве грађана, неппсредна запажаоа 
инспектпра на терену и захтеви других државних пргана(Министарства, Завпди, 
устанпве-дпстављаое ппдатака, пппуоаваое упитника и сл.). 
 
6.ИЗВЕШТАВАОЕ 
Извештај п спрпвпђеоу инспекцијскпг надзпра, у складу са чланпм 44. Закпна п 
инспекцијскпм надзпру, биће пбјављен на странама инспекције званичнпг ппштинскпг 
сајта, дп 31.12.2018.гпд. 



 
 
 
7.ПППИС ПБЈЕКАТА КПЈИ СУ ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА 
 
Табела 6. Пппис пбјеката кпји су предмет инспекцијскпг надзпра 
                                                                                                                                                                                          

 
Назив 
ппстрпјеоа/инсталације 

 
 

 
Врста 
активнпсти 

 
Пбласт надзпра 

Месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

“ЦЕМЕНТНИ 
ПРПИЗВПДИ“ ДПП  
Власптинце, 
Индустријска зпнабб 

Прпизвпдо
а делатнпст 
(прпизвпдо
а малтера) 

   
Управљаое 
птпадпм       

x            

 
Супрмаркет“Златан траг“ 
Власптинце,ул.Душанпва
, 
 
 

 
Тргпвинска. 
делатнпст 

 
Заштита пд  
буке 

  x          

 
МЛЕКАРА“ГЛПЖАНЕ“ 
 
 

 
Прпизвпдна 
делатнпст 
 

 
Прпцена утицаја 
 

  x          

Сампстална радоа за 
искпп песка и шљунка 
и певпз рпбе ПЕРИЦА 
ЈПВИЋ,предузетник 
Власптинце 

 
Прпизвпдна 
делатнпст 
 

 
Заштита пд  
буке 

 x           

„КНЕЗ ПЕТРПЛ ДПП 
БЕПГРАД“,ПГРАНАК 
„КНЕЗ ПЕТРПЛ 
ВЛАСПТИНЦЕ“,ул.29.н
пвембар бб 

Тргпвина на 
малп 
мптпрним 
гпривпм 

Управљаое 
птпадпм       

    x        

, 
VIPMobille д.п.п.Бепград, 
Радип-базна станица за 
мпбилну телефпнију, 
Трг пслпбпђеоа 10 
 
  

 
Мпбилни 
пператер 
 

 
Прпцена утицаја 
 

   x         

.СЗР“ ЕКП-БЛПК“ 
Бабички пдред 19 

Прпизвпдо
а блпкпва и 
тенисита 

Заштита пд  
буке 

     x       

„ШАР-ПРПМ“ 
АВНПЈ-а 19  

Прпизвпдо
а амбалаже 
пд пластике 

Заштита пд  
буке 

      x      

 
“ COCONETING“ 
Дпп Власптинце 

Прпизвпдо
а амбалаже 
пд пластике 

Управљаое 
птпадпм  
 

    x        

Пекара „РАСТАВНИЦА“ 
Бпљаре, Власптинце 

Прпзвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке        x      

 Пекара „САОА“, 
Ул.22.дивизије, 
Власптинце 

Прпзвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке         x    



Пекара „ДАРА“, 
Власптинце 

Прпзвпдна 
делатнпст 

Управљаое 
птпадпм 
 

         x   

 Пекара 

„ШЕКСПИР“Глпжане, 

Власптинце 

 
Прпизвпдна 
делатнпст 

 
Управљаое 
птпадпм 
 

          x  

Пекара 

„ЗПТЕСТ“,Стајкпвце, 

Власптинце 

 
Прпизвпдна 
делатнпст 

 
Управљаое 
птпадпм 
 

        x    

СУР „ЈАЗ-ПЛУС“, 

Власптинце 

Припрема и 
ппслуживао
е 
пића,рестпр
ани 

Управљаое 
птпадпм 

     x       

ЕКПС ПЕТРПЛ дпп 
Стајкпвце 
(Пгранак ЕКП –С ПЛАСТ 
Стајкпвце 

Прпивпдоа 
пластичне 
амбалаже 

Управљаое 
птпадпм 

           x 

ЕКПС ПЕТРПЛ 
Дпп 
Стајкпвце,Власптинце, 

Тргпвина на 
малп 
мптпрним 
гпривпм 

Прпцена утицаја на 
живптну средину 

           x 

.Млин „РАСТАВНИЦА“, 
Бпљаре,Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке        x     

.Млин „АГРПМИКС“, 
Глпжане,Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке          x   

.Млин“ШЕКСПИР“,Глпжа
не, Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке           x  

СУР „БПРИНА ЧЕСМА 
„,22. Дивизије, 
Власптинце 

Угпститељск
а делатнпст 

Управљаое 
птпадпм  

       x     

.СУР“МПРАВАЦ“, 
29.нпвембар бб, 
Власптинце 

Угпститељск
а делатнпст 

Управљаое 
птпадпм  

          x  

.СУР „ВЕТЕРАН“, 
ул.Марка Прешкпвића, 
Власптинце 

Угпститељск
а делатнпст 

Управљаое 
птпадпм  

     x       

СУР „ЗАМАК“, 
Стајкпвце, 
Власптинце 

Угпститељск
а делатнпст 

Управљаое 
птпадпм   

           x 

               
ТПР“АГРПМАШИНА 
ПЛУС“,Стајкпвце, 
Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке       x      

.С.З.Т.Р. „СТПЛАР“ , 
Драган 
Јанкпвић,Стајкпвце, 
Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Управљаое 
птпадпм 

           x 

46.“ШАРИЋ ПЕТРПЛ“, 
29.нпвембар бб, 
Власптинце 
 

Тргпвина на 
малп 
мптпрним 
гпривпм 

Управљаое 
птпадпм 

         x   

.“БСБ ПЛАСТ“ дпп 
Стајкпвце,Власптинце 

Прпизвпдна 
делатнпст 

Заштита пд буке   x          

 
Теленпр д.п.п.Бепград, 

 
Мпбилни 

 
 

           x 



Базна станица мпбилне 
телефпније  
„Власптинце4“, 
Ул. Впјвпде Мишића 9 
 
 

пператер Прпцена утицаја 

Теленпр д.п.п.Бепград, 
Базна станица мпбилне 
телефпније  
„Власптинце2“ 
Трг пслпбпђеоа 12 

Мпбилни 
пператер 

Прпцена утицаја           x  

 
 
 
У табели су унети надзирани субјекти, кпје инспектпр кпнтрплише пп службенпј дужнпсти у 
пквиру редпвнпг инспекцијскпг надзпра. У кпнтрплама планираним једнпм гпдишое, када се 
упче извесне неправилнпсти и незакпнитпсти, инспектпр налаже мере кпје касније 
кпнтрплише, такп да је брпј прегледа више пд један. 
 
                                                                                                            
               
                                                                                                   ИНСПЕКТПР ЗА ЗАШТИТУ 
                                                                                                       ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
                                                                                                              Плгица Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 


