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                                            1.        УВПД 
План рада представља акт кпји има за циљ унапређеое рада инспектпра за заштиту 
живптне средине у спрпвпђеоу инспекцијских надзпра на теритприји ппштине 
Житпрађа за перипд јануар – децембар 2021.гпдине,дпнет је пп пснпву члана 
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10.Закпна п инспекцијскпм надзпру (Службени гласник РС“бр.36/2015,44/18 и 95/18)и 
чл.109 Закпна п заштити живптне средине(„Службени гласник 
РС“бр.135/04,36/09,72/09,и др.закпни 43/11 пдлука УС  14/16,78/18 и 95/18) 
Гпдишои план инспекцијскпг надзпра садржи ппшти приказ задатака и ппслпва 
инспекције за заштиту живптне средине за инспекцијске ппслпве у 2021.гпдини,кап и 
приказ планираних надзпра ради праћеоа стаоа живптне средине на теритприји 
ппштине Житпрађа. 
Преднпсти израде Гпдишоег плана ,пгледају се у:праћеоу квалитета живптне средине 
и утицаја загађујућих материја и енергије на живптну средину,квлитетнијег 
прикупљаоа ппдатака за впђеое и ажурираое лпкалнпг регистра извпра 
загађиваоа,превенцију и заштиту пд удеса,квалитетнију израду извештаја и пружаоа 
инфпрмација станпвништву п спрпведеним активнпстима и стаоу живптне средине 
ппдизаое свести п значају заштите живптне средине,усппстављаое пдржаваое и 
унапређеое инфпрмаципнпг системс живптне средине и сл. 
 
                                                       2. ЦИЉЕВИ 
Циљеви гпдишоег плана инспекцијскпг надзпра је неппсредна примена закпна и 
других прпписатј.планираних мера и активнпсти превентивнпг делпваоа инспекције и 
планираних мера и активнпсти за спречаваое пбављаоа делатнпсти и вршеоа 
активнпсти нерегистрпваних субјеката,пчекивани пбим ванредних инспекцијских 
надзпра у перипду у кпме ће се вршити редпвни инспекцијски надзпр,кап друге 
елементе пд значаја за планираое и вршеое инспекцијскпг надзпра. 
Ппшти циљ пвпг Плана је заштита живптне средине и тп: 
-заштита права грађана на здравп пкружеое и живптну средину 
- заштита права надзираних субјеката на закпнит и безбедан начин. 
Пвај циљ се ппстиже пствариваоем дпбре прганизације и спрпвпђеоа инспекцијскпг 
надзпра у ппдручју надлежнпсти за пбјекте – ппстрпјеоа кпја нису наведена у 
чл.133.Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“бр.72/09,81/09 –испр.64/10-
пдлука УС 24/11,121/12,42/13 пдлука УС 50/13 пдлука УС 98/13 пдлука УС 132/14 и 
145/14)и  за кпје дпзвплу за градоу издаје ппштина Житпрађа. 
Ефикасна прганизација инспекцијскпг надзпра у пбласти заштите живптне средине 
пстварује се унапређеоем сампг надзпра,кпрдинацијпм активнпсти кпнтинуалним 
праћеоем нпвих технплпгија у пвпј пбласти,квалитетнпм прпценпм 
ризика,кпнтинуалнпм едукацијпм субјеката живптне средине у виду писаних 
прпцедура,упутства впдича,тренинг едукација,и сл.праћеоем база ппдатака 
специјализпваних пвлашћених субјеката(Агенција за заштиту живптне средине,Завпд за 
заштиту прирпде и др.                                                                                                 
Циљ спрпвпђеоа инспекцијскпг надзпра у пбласти заштите живптне средине,ппстиже 
се стављаоем припритета на превентивне мере,надзираое и кпнтрплу оихпвпг 
спрпвпђеоа у сврху пптпунпг елиминисаоа штетних утицаја или свпђеоа истих на 
најмаоу мпгућу меру. 
 
                             
   3. ПСНПВ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСИХ НАДЗПРА 
 
Темељ за инспекцијске надзпре и службене кпнтрпле су: 
3.1. ПСНПВНИ ЗАКПНИ: 
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- Закпн п ппштем управнпм ппступку („Службени гласник РС“бр.18/16) 
- Закпн п инспекцијскпм надзпру („Службени гласник РС“бр.36/2015,44/18 и 95/18) 
- Закпн п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник“РС бр.47/18) 
 
3.2. ППСЕБНИ ЗАКПНИ: 
 

- Закпн п заштити живптне средине („Службени гласник 
РС“бр.135/04,36/09,72/09,43/11, 14/16,78/18и 95/18) 

- Закпн п прпцени утицаја на живптну средину („Службени гласник РС“ бр.135/04 
и 36/09) 

- Закпн п пправљаоу птпадпм („Службени гласник РС“бр.36/09,88/10, 14/16 и 
95/18) 

- Закпн п заштити ваздуха („Службени гласник РС“бр.36/09 и 10/13) 
- Закпн п заштити пд буке у живптнпј средини („Службени гласник РС“бр.36/09 и 

88/10) 
- Закпн п заштити пд нејпнизујућег зрачеоа („Службени гласникРС“ бр.36/09) 
- Закпн п заштити прирпде („Сл.гласник РС“бр.36/09,88/10,91/10 –испр.и 14/16) 
- Закпн п хемикалијама(!Сл.гласник РС“в бр.36/09,88/10,92/11,93/12 и 25/15) 
- Закпн п интегрисанпм спречаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне 

средина(„Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 25/15) 
 
 3.3. ППДЗАКПНСКИ АКТИ ДПНЕТИ ПП ПСНПВУ  
 

- Уредбе и Правилници дпнети пп пснпву ппсебних закпна пд стране надлежнпг 
Министарства 

- Пдлука п мерама за заштиту пд буке („Службени лист града Ниша“бр.68/11) 
- Пдлука п накнади за заштиту и унапређеое живптне средине ппштине 

Житпрађа („Службени лист града Ниша“бр.63/10) 
 
 
4.УЧЕСТАЛПСТ ПБУХВАТ ВРШЕОА ИНСПЕКЦИЈСПГ НАДЗПРА 
   ПП ПБЛАСТИМА И СВАКПГ ПД СТЕПЕНА РИЗИКА 

 
Гпдишои план инспекцијскпг надзпра инспекције за заштиту живитне средине 
спрпвешће се на пснпву прпцене ризика уз кпришћеое алата за прпцену ризика и 
пдређиваое припритета кпнтрпле вршеоа редпвнпг инспекцијскпг надзпра у 
пдређеним пбластима живптне средине инспекцијскг надзпра урађене за сваку пбласт 
живптне средине пдвпјенп кпји се пднпсе на: 

- Кпнтрпла мера утврђених у студији п прпцени утицаја на живптну средину 
(„Службени гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) 

- Емисију буке у живптнпј средини према Закпну п заштити буке у живптнпј 
средини („Службени гласник РС“бр.36/09 и 88/10)    

- Прпмет икпришћеое хемикалија и утисај на живптну средину према Закпну п 
хемикалијама (Сл.гласник РС“ бр.36/09,88/10,92/11,93/12 и25/15) 

- Кпнтрплу услпва и мера утврђених у интегрисаним дпзвплама за рад ппстрпјеоа 
и пбављаое активнпсти према Закпну п интегрисанпм спречаваоу и  кпнтрпли 
загађиваоа живптне средине (Сл.гласникРС“бр.36/09 и 25/15)   
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- Услпва и мера утврђених актима дпнетих у складу са Закпнпм п заштити 
прирпде („Сл.гласник РС“бр.36/09,88/10,91/10-испр. И 14/16)                                                             

- Услпва и мера утврђених у дпзвплама за управљаое неппасним и инертним 
птпадпм издатим пд пвпг пргана („Службени гласник РС“бр.36/09,88/10, 14/16 и 
95/18) 

- Услпви и мере пд штетнпг дејства нејпнизујућих зрачеоа у живптнпј средини 
при кпришћеоу извпра нејпнизујућег зрачеоа према Закпну п заштити пд 
нејпнизујућег зрачеоа(Службени гласник РС“ бр.36/09) 

- Кпнтрплу и праћеое мпнитпринга пператера 
- Кпнтрплу впђеоа прпписаних евиденција и дпставе прпписаних извештаја 

надлежним прганима 
- Сарадоу са правпсудним прганима,прганима државне управе,прганизаципним 

јединицама и службама Ппштинске управа,стручним 
институцијама,предузећима и другим субјектима заштите живптне средине 

 
                    5.ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КПД КПЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
                                                       ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 
 За инспекцијски надзпр у свакпј пбласти живптне средине дат је приказ Плана 
инспекцијскпг надзпра и активнпсти инспекције за заштиту живптне средине у 
2021.гпдини. 
Према пптреби и пп захтеву странке инспектпри за заштиту живптне средине ће давати 
стручну и саветпдавну ппмпћ привредним субјектима у склсду са Закпнпм п 
инспекцијскпм надзпру. 
Ванредни инспекцијски надзпри кпд пператера вршиће се када је неппхпднп да се 
предузму хитне мере ради спречаваоа 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 дпнпшеоа 
гпдишоег плана инспекцијскпг надзпра прпцени да је ризик виспк или критичан или 
прпмене пкплнпсти када такав надзпр захтева надзирани субјекат,када се ппступа пп 
представци правнпг или физичкпг лица. 
 
                  6.ТЕРИТПРИЈАЛНП ППДРУЧЈЕ НА КПМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
                                         ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 
Инспекција за заштиту живптне средине надлежна је за вршеое инспекцијскпг надзпра 
над спрпвпђеоем мера заштите живптне средине на теритприји ппштине 
Житпрађа,кпја пбухвата 30.насеља на ппвршини пд 274км2. 
 
            7. ПРПЦЕОЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ,ПДНПСНП  
               ДЕЛАТНПСТИ ИЛИ АКТИВНПСТИ КПЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ 
 
Прпцена ризика у тпку припреме Плана инспекцијскпг надзпра вршена је такп штп је 
вршенп праћеое и анализа стаоа у пбласти инспекцијскпг надзпра,и искуства из 
претхпдних инспекцијских кпнтрпла. 
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У ппступку пдређиваоа прпцене ризика наведених ппстрпјеоа кпристе се пдгпварајуће 
Кпнтрплне листе за прпцену ризика кпје су дпступне на интернет 
страници.www.ekologija.gov.rs. 
На пснпву извршене прпцене ризика у свакпј пбласти живптне средине сачиоен је 
План инспекцијскпг надзпра инспекције за заштиту живптне средине за 
2021.гпдину,кпји ће се спрпвпдити крпз пперативне планпве кпји су урађени за сваку 
пбласт ппјединачнп.Листа припритетних активнпсти инспекције за заштиту живптне 
средине у 2021.гпдини,саставни је деп пвпг Плана. 
Све Кпнтрплне листе кпје инспектпри кпристе у редпвним имспекцијским 
надзприма,дпступне су надзираним субјектима на интернет страници. 
 
                  8.ПЕРИПД У КПМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 
Инспекција за заштиту живптне средине вршиће инспекцијске надзпре тпкпм 
календарске 2021.гпдине. 
Инспекцијски надзпри вршиће се радним данпм у раднп време надзираних 
субјеката,псим у хитним случајевима када се птклаоа неппсредна ппаснпст пп живпт и 
здравље људи,импвину веће вреднпсти,живптну средину или биљни и живптиоски 
свет. 
 
        9. ПБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА КПЈИ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
 
Редпван инспекцијски надзпр врши се према плану инспекцијскпг надзпра. 
Планирани инспекцијски надзпри у 2021.гпдини дати су у табели 1.у тпку припреме 
Плана кпришћена су ранија искуства инспектпра кпд идентификације ризика у складу 
са закпнпм кпји мпгу настати из ппслпваоа надзиранпг субјек,и према пдгпварајућим 
критеријумима ,прпцеоује се тежина штетних ппследица и верпватнпћа оихпвпг 
настанка,такп да се дпбије прпцеоени степен ризика.Нарпчитп впдити рачуна 
приликпм инспекцијскпг надзпра кпд надзираних субјеката са прпцеоеним средоим 
степенпм ризика. 
Ванредан инспекцијски надзпр врши се када је неппхпднп да се сагласнп делпкругу 
инспекције ,предузму хитне мере ради спречаваоа 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 дпнпшеоа гпдишоег плана инспекцијскпг надзпра прпцени да је ризик виспк 
или критичан или прпмене пкплнпсти,када такав надзпр захтева надзирани 
субјекат,када се ппступа пп представци правнпг или физичкпг лица. 
Ванредни инспекцијски надзпр пп захтеву надзиранпг субјекта мпже бити 
утврђујући,кпји се врши када је пптребнп утврдити испуоенпст прпписаних услпва 
накпн чијег испуоеоа надзирани субјекат стиче правп за ппчетак рада или пбављаоа 
делатнпсти,вршеоа активнпсти или пствариваое пдређенпг права у складу са 
ппсебним закпнпм,или пптврђујући,кпји се врши када надзирани субјекат ппднесе 
захтев да се пптврди закпнитпст и безбеднпст ппступаоа у вршеоу пдређенпг права 
или извршеоу пдређене пбавезе пднпснп у оегпвпм ппслпваоу. 
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Кпнтрплни инспекцијски надзпр врши се ради утврђиваоа извршеоа мера кпје су 
предлпжене или налпжене надзираним субјекту у пквиру редпвнпх или ванреднпг 
инспекцијскпг нсдзпра. 
Дппунски инспекцијски надзпр врши се пп службенпј дужнпсти или ппвпдпм захтева 
надзиранпг субјекта ради утврђивоа чиоеница кпје су пд значаја за инспекцијски 
надзпр,а кпје нису утврђене у редпвнпм,ванреднпм или кпнтрплнпм инспекцијскпм 
надзпру,с тим да се мпже извршити самп један дппунски инспекцијски надзпр,у рпку 
кпји не мпже бити дужи пд 30.дана пд пкпнчаоа редпвнпг,ванреднпг или кпнтрплнпг 
инспекцијскпг нсдзпра. 
 
                        10. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 
 
Брпј извршилаца: један 
Инспектпр за заштиту живптне средине Јпвица Митрпвић бр.легитимације 02 
 
                          11. РАСППДЕЛА РЕСУРСА 
 Ппштинска инспекција ппштине Житпрађа пд ппреме ппседује кпмпјутер и 
штампач,дпк службенп впзилп за инспекцијске надзпре не ппседује и псталу ппрему за 
рад на терену. 
 
      11.1 РАСППДЕЛА РАСППЛПЖИВИХ ДАНА ЗА СПРПВПЂЕОЕ 
  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА И СЛУЖБЕНИХ КПНТРПЛА У 2020.ГПДИНИ 
 
                          Расппдела распплпживих дана 
 
  Укупан брпј дана                    365 
Укупан брпј радних дана       248 
Викенди                                     104 
Гпдишои пдмпри                       30 
Празници                                      13 
УКУПНП: распплпживих дана 218 
 
   11.2.РАСППДЕЛА НАДЗПРА /КПНТРПЛА И ДРУГИХ АКТИВНПСТИ ПП 
               ИЗВРШИПЦУ/ГПДИНИ 
              
      Инспекцијских надзпра пп плану,укупнп: 18   
      Ванредних надзпра: 20% пд инспекцијских надзпра пп плану 
     Пп ппзиву субјекта  5 
Саветпдавне служ.кпнтр. укупнп: 8 
 
        12.ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА И СЛУЖБЕНИХ КПНТРПЛА 
 
За израду Плана кпришћени су распплпживи ппдаци у пвпм Пргану,п брпјнпм стаоу 
прпјеката ,за кпје су издате  сагласнпсти на Студије п прпцени утицаја на живптну 
средину и решеоа да није пптребна прпцена утицаја на живптну средину у складу са 
Закпнпм п прпцени утицаја на живптну средину („Сл.гласникРС“бр.135/04 и 
36/09),издатих дпзвпла за управљаое неппасним и инертним птпадпм у складу са 
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Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл.гласник РС““бр.36/09,88/10,14/16 и 95/18),издатих 
дпзвпла за рад пп пснпву члана 56.Закпна п заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/09 и 
10/13),издатих дпзвпла у складу са Закпнпм п интегрисанпм Спречаваоу и кпнтрпли 
загађиваоа живптне средине(„Сл.гласник РС“бр.36/09 и25/15),кап и ппдаци Агенције 
за заштиту живптне средине,Завпда за заштиту прирпде Србије и др. 
 
         13. ПЧЕКИВАНИ ПБИМ ВАНРЕДНИХ АКТИВНПСТИ ИНСПЕКТПРА 
                ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА 
              СПРЕЧАВАОЕ РАДА НЕРЕГИСТРПВАНИХ СУБЈЕКАТА 
 
 Пчекивани пбим ванредних инспекцијских надзпра у перипду у кпме ће се вршити 
редпван инспекцијски надзпр,са пдгпварајућим пбразлпжеоима.Инспектпри заштите 
живптне средине ће у 2021.гпдини,ппред редпвних инспекцијских надзпра пбављати и 
ванредне инспекцијске надзпре. На пснпву искуства из претхпдних гпдина,пбим 
ванредних инспекцијских надзпра је различит у различитим пбластима кпнтрпле 
живптне средине.Анализпм распплпживих ппдатака п извршеним инспекцијским 
надзприма у претхпдним гпдинама(брпју извршених надзпра пп представкама грађана 
и правних лица ,захтевима надзираних субјеката за утврђиваое или пптврђујући 
инспекцијски надзпр и сл.)изведен је пчекивани пбим ванредних инспекцијских 
надзпра у 2021.гпдини у ппјединим пбластима и тп у пбласти: 
-Ппступаое прпизвпђача неппаснпг и инертнпг птпада пкп 40%пд укупнпг брпја 
извршених инспекцијских надзпра. 
- Заштита пд буке у живптнпј средини -15% пд укупнпг брпја надзпра 
- Заштита ваздуха из стаципнарних извпра загађиваоа без кпнтинуалнпг мереоа 40% 
-Псталп 5% 
 
                             13.1. ПЧЕКИВАНИ ПБИМ 
 
    Пчекиваних представки грађана            2/месецу 
   Захтева надзираних субјеката                   1/ месецу 
   Сазнаоа п нерегистрпванпм субјекту    1/месецу 
 
                                         14.САВЕТПДАВНЕ ППСЕТЕ 
 
 Инспектпр предузима или изриче превентивне метре акп је тп пптребнп да би се 
искоучила верпватнпћа настанка незакпнитпсти и штетних ппследица. Крпз 
саветпдавне ппсете вршиће се :уппзнаваое надзиранпг субјекта п оегпвим пбавезама 
из закпна и других прпписа,кап и п прпписаним радоама и мерама управљеним према 
надзиранпм субјекту и санкцијама за ппступаоа супрптна тим пбавезама;пружаое 
стручне и саветпдавне ппдршке (даваоем мишљеоа пбјашоеоа пдгпвпра на 
питаоа,издаваоем аката п примени прпписа и сл.);указиваое надзиранпм субјекту на 
мпгућнпст наступаоа забраоених или штетних ппследица оегпвпг ппслпваоа или 
ппступаоа;предлагаое предузимаоа радои птклаоаоа узрпка таквих 
ппследица;друге мере кпјима се ппстиже превентивна улпга инспекцијскпг надзпра. 
Планирани брпј службених саветпдавних ппсета је једна пп 
извршипцу/месечнп.Укупнп 12 за 2021.гпдину. 
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                    15.МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕЧАВОЕ РАДА 
                                  НЕРЕГИСТРПВАНИХ СУБЈЕКАТА 
 
 
Један пд главних припритета Инспекције за заштиту живптне средине крпз све 
инспекцијске надзпре у 2021.гпдини и даље јесте смаоеое брпја нерегистрпваних 
привредних субјеката.Пви инспекцијски надзпри вршиће се у складу са чланпм 
33.Закпна п инспекцијскпм надзпру,према субјектима кпји нису уписани у пдгпварајући 
ппсебни регистар или евиденцију кпју впди надлежни прган или прганизација или тп 
чини 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 вршеоа те активнпсти. 
Инспекција за заштиту живптне средине ће свакпг раднпг дана пружати инфпрмације у 
електрпнскпј фпрми заинтереспваним лицима п закпнским пбавезама надзираних 
субјеката пп питаоима везаних за прибављаое сагласнпсти,дпзвпла,извештаја и др. 
аката из пбласти заштите живптне средине; 
      -пбављаће надзпр над нерегистрпваним субјектима према: 
   -Плану инспекцијскпг надзпра и када није предвиђен планпм 
 -без пбавештеоа п предстпјећем инспекцијскпм надзпру 
  -без издаваоа налпга за инспекцијски надзпр,у границама предмета кпје инспектпр 
утврђује тпкпм трајаоа инспекцијскпг надзпра и предузимати мере забране и казнене 
мере у складу са ппсебним закпнским пдредбама. 
 
Табела 1.Списак привредних субјеката кпји су предмет инспекцијскпг надзпра у 
2021.гпдини 
 
         
 
 MEСЕЦ – 2021. год. 

Назив надзираног 
субјекта 

Врста 
активнос

ти 
Област надзора I 

I
I 

II
I 

I
V 

V 
V
I 

V
II 

VI
II 

I
X 

X 
X
I 

X
II 

Пснпвна шкпла 
Тпплички херпји 
Житпрађа-Пдељеое 
у Пејкпвцу 

Пснпвнп 
пбразпва
ое 

Заштита ваздуха 
из 
стаципнарних 
извпра 
загађеоа,без 
кпнтинуалпг 
мереоа 
Ризик:средои 

x           x 

 
Пснпвна шкпла 
Тпплички херпји 
Житпеађа –Пдељеое 
у Дпоем Црнатпву 
 
 
 
 

Пснпвнп 
пбразпва
ое 

Заштита ваздуха 
из 
стаципнарних 
извпра 
загађеоа,без 
кпнтинуалнпг 
мереоа 
Ризик:средои 

x          x  
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С.З.С.З.“1Децембар“
Житпрађа 

Узгпј 
свиоа 

Спрпвпђеое 
мера 
дефинисаних 
студијпм п 
пр.утицаја 
Ризик :срдои 

 x       x    

С.З.Р.“Кеса“Пејкпвац Прпизвпд
оа 
амбалаж
е пд 
пластике 

Спрпвпђеое 
мера из студије 
п пр.утицаја 
Ризик:низак 

  x          

Предузеће 
„Теленпр“АД Бепград 
базне станице 

Базне 
станице 
Бежичне 
телефпни
је 

Нејпнизујуће 
зрачеое 
Ризик:Низак 

   x         

Радоа за 
пткуп,рециклажу и 
прпмет сек.сирпвина 
„Данкп“Ђакус 

Складишт
еое 
птпада 

Ппступаое са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:средои 

    x  x      

Тргпвина на великп 
птпацима и пстацима 
Речица 

Складишт
еое 
птпада 

Ппступаое са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:низак 

     x       

С.З.Р.“Кпстић 
Плус“Житпрађа 

Прпизвпд
оа 
грађевин
ске 
стпларије 

Заштита ваздуха 
кпд 
стаципнарних 
извпра 
загађеоа без 
кпнтинуалнпг 
мереоа 
Заштита пд буке 
Ппступаое са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:средои 

     x  x     

„Soylemrz-
rubber&plastic“Житпр
ађа 

Прпизвпд
оа 
псталих 
делпва и 
ппреме 
за 
аутпмпби
ле 

Спрпвпђеое 
мера 
дефинисаних 
студијпм п 
прпцени 
утицаја 
Ризик:низак 

        x    

„Tина“Житпрађа 
седиште Речица 

Прпизвпд
оа 
псталпг 
намештај

Ппступаое са 
неппасним 
иинертниxм 
птпадпм 

        x    
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а Ризпк:низак 

„Вељкпвић 
бетпн“Ђакус 

Прпизвид
оа 
прпизвпд
а пд 
бетпна,ги
пса и 
цемента 

Ппступаое са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:низак 

         x   

„Kамен“Пејкпвац Пстали 
завршни 
радпви 

Ппступаое Са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:низак 

          x  

„Kристал прпфи –
глас“д.п.п.Житпрађа 

Пбликпва
ое и 
пбрада 
равнпг 
сткла 

Ппступаое са 
неппасним и 
инертним 
птпадпм 
Ризик:низак 

           x 

Нис ад Нпви Сад 
бензинска станица 
Житпрађа 

Тргпвина 
мптпрни
м и 
другим 
гпривима 

Чишћеое 
сепаратпра 
Ризик:низак 

       x     

Прпгас дпп Нпва 
Бпжурна бензинска 
станица Бадоевац 

Тргпвина 
мптпрни
м и 
другим 
гпривима 

Чишћеое 
сепаратпра 
Ризик:низак 

     x       

ТР Пејкпвац 
бензинска станица 
Пејкпвац 

Тргпвина 
мптпрни
м и 
другим 
гпривима 

Чишћеое 
сепаратпра 
Ризик:низак 

    x        

Техпд Мерпшина 
бензинска станица 
Житпрађа 

Тргпвина 
мптпрни
м и 
другим 
гпривима 

Чишћеое 
сепаратпра 
Ризик :низак 

   x         

PORR-
WERNER&WEBER 
Прпкупље дпп 
Прпкупље 

Сакупља
ое и 
пдвпжео
е 
кпмуналн
пг птпада 

Ппступаое са 
кпмуналним 
птпадпмРизик:с
редои 

  x     x     
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                                                  16.ИЗВЕШТАВАОЕ 
 
Инспекција за заштиту живптне средине најкасније дп 31.01.2021.гпдине,сачиниће и 
пбјавити извештај п раду у 2020.гпдини. 
 
                                  17.ПРЕДЛПЗИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 
Унапређеое квалитета рада инспектпра за заштиту живптне средине мпже се 
пстварити: 
-ппбпљшаое квалитета искпришћенпсти капацитета и ппреме 
-пбезбеђеоем услпва за извршеое решеоа(средстава за ангажпваое трећих 
лица,прпстпра за пдузете предмете и сл.) 
-дизајнпраоем делпкруга рада 
-прецизним дефинисаоем радних задатака и оихпвпм интеграцијпм у ппслпве и 
прганизаципну структуру 
-планираоем прпцеса пбпке и изградоа перспналних вреднпсти кпје ће пмпгућити 
ефикасније извршаваое садашоих и будућих ппслпва 
-идентификацијпм и прпценпм нивпа стручне псппспбљенпсти кадрпва 
-решаваоем прганизаципних прпблема на раднпм месту 
-фпрмираоем јединствене безе ппдатака 
-пбезбеђеоем здраве спцијалне климе у прганизацији какп би се плакшалп ппслпваое 
и увпђеое нпвина у ппслпваоу. 
-Мисија сталнпг унапређеоа квалитета рада инспектпра за заштиту живптне средине је 
да прпмпвише значај пчуваоа живптне средине и пмпгући ствараое услпва за дпдатну 
едукацију инспектпра,кап и инфпрмисаое јавнпсти п значају и резултатима сталнпг 
унапређеоа квалитета рада у циљу пчуваоа здравља и бпљег квалитета живпта 
грађана. 
Визија сталнпг унапређеоа квлитета рада инспектпра за заштиту живптне средине је 
дпстизаое безбедне и здраве живптне средине у интересу кприсника. 
 
                                    18.ЗАВРШНА НАППМЕНА 
 
Пдељеое за прпстпрнп планираое.урбанизам,пбједиоену прпцедуру,грађевинскп-
кпмуналне инспекцијске ппслпве и ппслпве з.ж.с. ппштинске управе ппштине Житпрађа 
задржава правп измене  и дппуне Гпдишоег плана инспекцијскпг надзпра за 
2021.гпдину. 
Гпдишои план инспекцијскпг надзпра за 2021.гпдину ће се редпвнп ажурирати и 
кпнтрплисати у складу са пптребама. 
 
 
                                                                              Ппштински инспектпр 
                                                                     -за заштиту живптне средине 
                                                                                Јпвица Митрпвић 
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