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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 
На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору објављујемо Годишњи извештај о раду 

инспекције за заштиту животне средине за 2021.године 
 

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције): 

 

На територији општине Бела Црква нема надзираних субјеката чија је делатност и 

обављање активности високог ризика, тако да инспекција заштите животне средине није 

имала активности на превентивном и корективном деловању у циљу спречавања или битно 

умањених вероватних штетних последица по закону, заштићена добра, права и интересе.  

2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима 

или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени 

прописа и службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским 

надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и подржавању 

законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 

штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица 

обухваћених тим активностима: 

 

Инспектор за животну средину по службеној дужности ураио је 5 службено савтодавних 

посета у вези примене прописа  о заштити од буке. 

 

3. нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописима, који се мери помоћу контролних листи: 

1.Извештај о испуњености услова из прописа  области заштите животне средине за потребе 

добијања лиценце за обављање енергетске делатности-1 

2.утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом ( КЛ 

утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом) -2 

3. захтев надзираног субјекта за потврђујући инспекцијски надзор КЛ студија о процени 

утицаја-1 

4. представке грађана дивље депонија-2-заједнички надзор инспектор за заштиту животне 

средине и комунални инспектор 

 

Нису утврђене незаконитости инеправилности у раду надзираних субјеката. 



4. број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање 

инспекције); 

 

Није било корективног деловања инспекције 

 

5. број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима: 

 

Нису откривени нерегистровани субјекти 

 

6. мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству; 

 

Инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор ,у делу заштите животне 

средине,сарадњу је оставрио са Министарством заштите животне средине односно  Одсеком 

за координацију поверених послова- Сектор за надзор и превентивно деловање у животној 

средини, од којих добија пуно помоћ и сарадњу у решавању предмета увези којих има  

недоумице, узимавши у обзир да је 2021.године инспектор за заштиту животне средине 

почео са радом на пословима инспекoтра животне средине. 

 Консултације обавља са инспекторима за заштиту животне средине из суседних 

општина, првенствено општином Вршац. 

Инспектор за заштиту животне средине сарађује на локалном нивоу са саветником за 

заштиту животне средине. 

Наведено у значајној мери доприноси успостављању добре праксе и правилне примене 

прописа из области заштите животне средине. 

 

7. остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних 

инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју 

допунских налога за инспекцијски надзор: 

 

Први план надзора инспектора за заштиту животне средине урађен је за 2022.годину и 

исти је послат за добијање Сагласности надлежном министарству. 

Предмети су решавани искључиво по пријави и захтеву надзираног субјекта на основу 

овлашћења руководиоца. 

 

8. нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога 

врше друге инспекције: 

 

Са комуналном инспекцијом општине Бела Црква успостављена је добра координација 

и заједничким мерама покривамо области које су предмет надзора више инспекција. 

Због појачаних инспекцијских надзора у вези спровођења мера за спречавање ширења 

заразне болести Covid19, инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор 

спроводио је заједничке надзоре са комуналним инспектором. 

 Сарадња је остварена и са МУПом који нам доставаља извештаје о сазнањима да 

постоје неправилности у о бластима које су предмет инспекцијског надзора. 

 

9. материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекцијс 

користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу 

делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера: 

 

У оквиру инспекцјске службе раде просветни инспектор, комунални инспектор, 

грађевински инспектор и инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор. 

Инспекција располаже једним теренским возилом, сваки инспектор опремљен је 

рачунаром, штампачем, службеним мобилним телефоном. За ефикаснији рад инспекције 

неопходни су  су скенер и таблет који је потребан  за рад на терену. 2021.године инспектори 

су добили опрему у виду јакни и обуће. 



Годишњи одмори планирају се у сарадњи са начелницом одељења за урбанизм привреду 

и инспекцијске послове, при чему се води рачуна да термини одмора се не поклапају са 

периодом повећаног обима посла. 

  

10. придржавању рокова прописаних за поступање инспекције: 

 

Један предмет није решен односи се на обавештење да издата дозвола од стран 

општинске управе садржи неправилности- 

 

11. законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних поступака и 

њихов исход): 

 

- изјављене жалбе по којима је првостепени орган решио-нема 

- одбачених жалби-нема 

- неоснованих жалби- нема 

- изјављених жалби које су прослеђене другостепеном органу и њихов исход-нема 

- одбачених жалби као неосноване, или неблаговремене-нема 

- поништених решења првостепеног органа-нема 

- обустављених поступака, након одустанка странке од жалбе-нема 

- покренутих управних спорова и њихов исход-нема 

 

12. поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, 

уз посебно истицање броја поднетих притужби и област рада на које су се 

односиле; 

 

- поднете притужби на рад инспекције-нема  

- поднети захтеви за изузеће инспектора, са исходом тог захтева-нема поднетих 

захтев аза изузеће инспектора 

 

13. обуке и други видови стручног усавршавања инспектора, са бројем тих обука и 

други видови стручног усавршавања и број инспектора који су похађали те 

обуке и друге видове стручног усавршавања: 

 

27.09.2021. године испит за инспекторе-Министарство државне управе и локалне 

самоуправе 

Online радионица за управљање отпадним водама у организацији Сталне 

конференције градова и општина 

Видео конференција у организацији Министарство заштите животне средине  о 

Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. 

године са Акционим планом 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне 

средине,  

учешће на обукама на тему спровођења процене утицаја на животну средину (ЕА) и 

стратешке процене утицаја (SЕА) на локалном нивоу 

Oнлајн обукa надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних 

болести – апликација за очитавање дигиталних зелених сертификата 

Број инспектора који је присуствао обукама-један 

 

14. иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

 

На основу прве године рада инспектора за заштиту животне средине, кроз самостални 

рад као и заједничка поступања са комуналним инспетором, поднети су усмени предлози за 

измене  допуне и доношење нових општинских одлука.  

 



15. мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

 

Инспектор предмете заводи у референтској свесци. Податке прибавља из доступних 

електронских база и информационих система уколико су на тај начин доступни..  

 

16. исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је 

поднела инспекција: 

 

      У 2021. години није било захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за 

привредни преступ, кривичних пријава. 

 

Радни циљеви 

 

1.  Израда базе података 

надзираних субјеката који 

подлежу инспекцијском 

надзору, са назначеним 

областима надзора 

У сарадњи са саветником за животну 

средину урађена је база података која ће 

служити за израду планова надзора, 

2.  Припрема и достављање 

месечних и годишњих планова 

рада  

Израђен годишњи план рада за 

2022.годину 

3.  Израда и достава месечних и 

годишњих извештаја о раду и 

друге врсте извештаја  

Извештаји се у роковима и на начин 

одређен правилима и по инструкцијаа 

руководиоца редовно израђују и 

достављају 
4.  Ажурност о вођењу евиденције о 

предметима и извршеном надзору 

на законом прописан начин 

Референтска свеска редовно се попуњава, 

по прописима канцеларијског пословања 

5.  Превентивна и саветодавна улога 

инспекције 
5 саветодавних посета у области заштите 

од буке, заједнички надзор са комунаним 

инспектором, иницијатива за проналажење 

решења за управљање отпадом, 

6.  Повећана видљивост инспекције 

за заштите животне средине 
Објављивањем обавештења на званичној 

интернет страници, иницијативом да се 

постави посебан део за инспекцију животне 

средине на web страници,иницијатива и 

учешће у изради елабората заштите 

ваздуха, учешће у акцијама „Посади свој 

хлад“ . 

 

 

Инспектор за заштиту животне средине-туристички инспектор 

Милена Живановић,дипл.инж.тех. 


