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Република Србија 
ОПШТИНА БРУС 
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одсек за инспекцијске послове, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине 
Број: 501-1-13/2019-IV-07 
Датум: 19.12.2019. године 
Б Р У С 
 
 

 

 На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору (,,Сл.гласник РС,, број 36/2015,44/18 и 
95/18), Инспекција за заштиту животне средине Општине Брус доноси предлог: 
 
 
 
      П  Л  А  Н    Р  А  Д  А 

               ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи преглед надзираних субјеката код којих се 
планира вршење инспекцијског надзора,односно активности или постројења истих,као и учесталост 
и обухват вршења инспекцијског надзора по областима,а у складу са непосредном применом закона 
и других прописа,процењеним степеном ризика и праћењем стања животне средине на територији 
општине Брус. У оквиру годишњег плана инспекцијског надзора планиране су мере и активности 
превентивног деловања,мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења 
активности нерегистрованих субјеката ,очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду 
у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор,као и други елементи од значаја за планирање и 
вршење инспекцијског надзора (едукације,семинари,контроле са другим инспекцијама и сл.). 

 
 Рад инспектора ће се обављати као: 

Редован инспекцијски надзор 
привредних субјеката који подлежу обавези прописаној законима и прописима из области 
заштите животне средине ,а односе се на  надлежност локалне смоуправе 

                  Ванредни инспекцијски надзор, 
Привредних субјеката (правних и физичких лица) као и нерегистрованих субјеката, 
Инспекцијски надзор по захтеву странке. 
Ради издавања извештаја о испуњености услова утврђених прописима 
о заштити животне средине за објекте, уређаје, инсталације и постројења, 
Инспекцијски надзор по пријави правних и физичких лица субјеката (регисторавних и 
нерегистрованих) који поступају супротно важећим прописима о  заштити животне 
средине. 
Саветодавни инспекцијски надзор 
По захатеву заинтересованог субјекта у складу са законом о инспекцијском надзору 
Надзор инспектора може бити теренски и канцеларијски у зависности од обима надзора   

надзирајућег субјекта. 
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ЦИЉ ПЛАНА       

 

  Циљ инспекцијског надзора за заштиту животне средине је да превентивним деловањем или 

налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и 

спречи или отклони штетне последице. 

    

     ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉА 

 

 

 Остваривање циља спроводиће се кроз различите облике деловања инспекцијског надзора и 

то: превентивно деловање, едукација као и подношење пријава за прекршаје и привредни преступ у 

складу са казненим одредбама субјектима који не поштују законе, прописе и решења инспектора. 

 

   

           СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

 

 Инспектор за заштиту животне средине је самосталан у раду и делује у оквиру својих 

овлашћења у складу са овлашћењима дефинисаним законима о инспекцијском надзору, законима и 

прописима из области заштите животне средине као и законима и прописима из других области а 

тичу се одредби које се односе на заштиту животне средине. 

 Инспектор у вршењу своје надлежности (инспекцијског надзора) има право и дужност да: 

прегледа општа и појединачна акта, саслушава и узима изјаве од одговорних лица (правних и 

физичких субјеката) као и других лица, прегледа објекте, посторојења, уређаје и налаже мере 

записнички или решењем. 

 

 

    РАСПОЛОЖИВИ  РЕСУРСИ 

 

 

 Инспекција за заштиту животне средине располаже довољним бројем 

возила,рачунара,штампача и фотоапарата за нормалан рад.Послове инспекцијског надзора обављају 

два инспектора. 

 1.Горан Рилак, дипл.инж.пољопривреде,број легитимације 1 

 2.Ирена Стојковић, дипл.инж.агрономије, број легитимације 4 

 

 

 

 ЗАКОНИ И ПРОПИСИ КОЈИ СЕ КОРИСЕ У ПОСТУПАЊУ ИНСПЕКТОРА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БРУС 

 

 

1. Закон о инспекцијском надзору (,,Сл.гласник РС,, бр.36/15,44/18 и 95/18) 

2. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС'' бр.18/16 и 95/18) 

3. Закон о заштити од буке у животној средини (,,Сл.гласник рс, број 36/09 и 88/10) 

4. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(,,Сл.гласник РС,, број 72/10) 
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5. Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узмениравања и штетних ефеката буке у животној средини (,,Сл.гласник РС, 

бр.75/10) 

6. Закон о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС,, бр.36/09,88/10,14/16 и 95/18), 

7. Правилник о документу о кретању отпада (,,Службени гласник РС, број 114/13), 

8. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за 

његово попуњавање (,,Службени гласник СР,, бр. 95/10 и 88/15), 

9. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадних уљима (,,Сл.гласник РС,, 

бр.71/10) 

10. Правилник о начину и поступању управљања отпадним гумама (,,Сл.гласник РС, бр.104/09 

и 81/10), 

      

11. Правилник о условим и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (,,Сл.гласник РС,, 

бр.98/10) 

12. Закон о заштити животне средине (,,Сл.гласник РС,, бр.135/04, 36/09, 72/09, 

43/11,14/16,76/18 и 95/18) 

13. Закон о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС,, бр.135/04 и 36/09), 

14. Закон о заштити ваздуха (,,Сл.гласник РС,, бр.36/09 и 10/13) 

15. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (,,Сл.гласник РС,, бр.36/09), 

16. Закон о заштити природе (,,Сл.гласник РС,, бр.36/09, 88/10, 91/10, 14/16 и 95/18) 

17. Правилник о општем обрасцу записника о инспекијском ндзору (,,Служени лист општине 

Брус,, број 18/16). 

18.  Правилник о посебним елементима плана инспекцијског надзора из изворне надлежности 

општине Брус (,,Служени лист општине Брус,, бр.18/16), и др. 

 

 

 

РАСПОРЕД РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА  

  

 

  

Укупан број дана у години 366 

Викенди 104 

Годишњи одмор 30 

Празници 6 

Укупно радних дана 224 

Редован инспекцијски надзор 37 

Ванредни инспекцијси надзор 8 

Едукација  5 

Aдминистративни послови,прпрема 

надзора и окончавање надзора и  

предмета,вођење и архивирање предмета у  

OPIS-у 

 

 

27 

 

 

 

Превентивне и саветодавне посете 5 

Заједнички инспекцијски надзор 5 
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ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 

 

 Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом,као и 

надзор над применом других прописа у области заштите животне средине.У току 2019.године 

инспектор за заштиту животне средине вршиће,како у табели приказане редовне тако и ванредне и 

контролне инспекцијске надзоре ,као и остале послове из области заштите животне средине. 

 
Р.Б Назив 

Надзираног 

субјекта 

Делатност Степен 

ризика 
Oбласт  

I 
 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

1. ПР Угоститељска 

радња,,Таверна Ђура'' Брус 

Угоститељство низак отпад  
x 

           

2. ПР Угоститељска 

радња,,Марине воде''Брус 

Угоститељство низак отпад x            

3. ДОО,,Deinceps’’Beograd 

,Лепенац 

хладњача средњи Отпад, 

студија 
 x       x    

4. ДОО,,Arbat fruits’’ Лепенац хладњача средњи Отпад, 

студија 
  x     x     

5. Вулканизер,,Николић'' 

Тршановци 

вулканизер низак Отпадн

e гуме 
   x         

6. Ауто сервис,,Влајко'' 

Тршановци 

Ауто-сервис низак Отпадн

е гуме 
   x         

7. ДОО,,VINO ŽUPA’’-

FRIGO,Брус 

хладњача средњи Отпад, 

студија 
    x    x    

8. ДОО,,FOODLAND’’ Прерада вића и 

поврћа 

средњи  Отпад 

студија 
 x         x  

9. ПР Бифе Спорт ФУД,Брус Угоститељство низак Отпад          x   

10. УР,,Замак код 

Калиног'',Брус 

Угоститељство низак отпад          x   

11. ЗТРУ,,CHIASSO’’Брус Угоститељство низак отпад          x   

12. ,,Винарија 

Будућност'',Строинци 

Угоститељство средњи Отпад, 

студија 
  x    x      

13. ,,BIO FRUITS’’, Грашевци Прерада воћа и 

поврћа 

средњи Отпад, 

студија 
     x   x    

14. ,,Polyplate’’Батоте Производња  

Полимерних 

плоча 

средњи студија     x     x   

15. ДОО,,BRZMN 

PETROL’’Брзеће 

Бензинска 

станица 

низак студија 

 
       x     

16. ,,МОЋ 

ПЛАНИНЕ'',Грашевци 

Прерада воћа и 

поврћа 

средњи отпад      x  x     

17. ,,НЕРАЂЕ'',Осредци хладњача низак студија         x    

18. ДОО,,AS GROUP’’Игрош Прерада воћа средњи Отпад, 

студија 
      x  x    

19. УР,,Колиба,,,Брзеће Угоститељство низак   

отпад 
         x   

20. VIP MOBILE Базна станица средњи Нејoни

зујуће 

зрачењ

е 

   x 

  
 

     x   

21. ,,ПРОФЕСИОНАЛ''Доо,Коб

иље 

хладњача средњи Отпад, 

студија 
    x      x  
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22. УР,,Бруско сокаче'',Брус Угоститењска 

делатност 
низак отпад            x 

23. POMPEA SERB DOO  Конфекција средњи отпад   x         x 

24. 

 
MTS 

 
Базна станица 

 
средњи 

 

Нејoни

зујуће 

зрачењ

е 
 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 

 

 

 

 

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

 

 

 Превентивно деловање инспекције  остварује се јавношћу рада : 

-објављивањем важећих прописа,планова инспекцијског надзора и контролних листи 

-пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена 

права  у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, 

-предузимањем превентивних инспекцијских надзора 

-постављање информација на сајт општине. 

 

Превентивно деловање је активност која ће се вршити током целе године. 

 

ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ И 

ВРШЕЊЕА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 

Инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима врши се према плану инспекцијског 

надзора али и када није предвиђен планом инспекцијског надзора ,без обавештења о предстојећем 

инспекцијском  надзору,без издавања налога за инспекцијски надзор и у границама предмета које 

инспектор утврђује током трајања инспекцијског надзора. 

Саветодавно и едукатибно деловање према легалним субјектима,професионалан и етички 

приступ,као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивних овлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности у 

својству регистрованог и недостатка обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 

података,пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Активности на спречавању обављања делатности и вршењу активности нерегистрованих 

субјеката ће се обављати током целе године 

НАПОМЕНА: План рада инспекције за заштиту животне средине сачињен је на бази 

упоредних искустава увидом у планове више локалних самоуправа.Комунална инспекција задржава 

право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020.годину. 
  Годишњи плана инспекцијског надзора за 2020.годину ће се редовно ажурирати,анализирати и 

контролисати  у складу са потребама. 

  На пословима заштите животне средине ангажована су два комунална инспектора којима је то 

додатни реферат. 

 

      КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР  

              

        Горан Рилак дипл.инж.пољопривреде 

 
 


