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УВОД 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 

44/2018  и 95/2018) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о раду на својој 

интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности инспекцијског 

надзора. 

На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере за 

унапређење инспекцијског надзора и објављује их на интернет страници. 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за утврђивање радних 

циљева инспектора, у оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за оцењивање 

службеника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

ИНСПЕКТОРИ

комунални грађевински саобраћајни

ШЕФ ОДСЕКА 

за инспекцијски надзор
инспектор за заштиту животне 

средине

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

за општу управу
заједничке 

послове
инспекцијски 

надзор

НАЧЕЛНИК

Општинске управе



 

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор у складу са : 

1. Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/2009, 

72/2009, 43/2011, 14/2016 и 95/2018); 

2. Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 

36/2009); 

3. Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 10/2013); 

4. Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени 

гласник РС'', број  36/2009 и 25/2015); 

5. Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број  96/2021) 

6. Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број  36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 

95/2018); 

7. Законом о хемикалијама (''Службени гласник РС'', број  36/2009, 88/2010, 92/2011 и 

25/2015); 

8. Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', број  36/2009); 

9. Законом о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 44/2018 и 

95/2018). 
 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена природна добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције); 

Инспектор за заштиту животне средине није имао писане захтеве надзираних субјеката за 

превентивно деловање, али је  надзираним субјектима посебно је указивано на њихове 

обавезе везано за примену одредби важећих закона приликом редовних инспекцијских 

надзора или телефонским путем или е-поштом, јер је због пандемије смањен број 

непотребних контаката и комуникација се углавном обављала на овај начин.  

 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и кругу лица 

обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на 

интернет страници: https://varvarin.ls.gov.rs/.  Привредни субјекти који су у обавези 

достављања података Агенцији за заштиту животне средине за  Национални регистар 

извора загађивања  обавештавани су  о обавези достављања података у законском року, до 

31. марта, телефонским путем или е-поштом. Такође, извршена је саветодавна посета код 

два субјекта, произвођача неопасног отпада.  

  

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

Инспектор за заштиту животне средине преузео је контролне листе са сајта Министарства 

за заштиту животне средине, с обзиром да се ради о повереним пословима. Контролне 

листе објављене су на интернет страници: https://varvarin.ls.gov.rs/.  и примењиване су у 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/


свим  поступцима  редовног инспекцијског надзора . Највећи број инспекцијских надзора у 

2021. години односио се на поступање произвођача неопасног и инертног отпада и  

поступању оператера, а мањи број  на заштити ваздуха, заштити од буке  и нејонизујуће 

зрачење. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката  са законом и 

другим прописима, који се мери помоћу контролних листи, био је око 95%. 
 

4) Број откривених и отклоњених  или битно умањених насталих штетних последица  по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције); 

У поступцима инспекцијског надзора сачињено је укупно 42 записника, 4 извештаја, 9 

дописа 7 службених белешки.  Записнички су наложене мере у 5 инспекцијска надзора.  

Извршене су 2 службене саветодавне посете.  

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду није утврђен рад нерегистрованих субјеката. 
 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству; 

Ради уједначавања праксе инспекцијског надзора Министарство заштите животне средине 

је обавештавало општинске инспекторе о промени садржаја контролних листи или о 

изменама и допунама појединих прописа које спроводе. Такође, у 2021. години 

организован је велики број вебинара из различитих области надзора.  Коришћене су 

инструкције републичких инспектора за припрему плана рада и извештаја о раду. 
  

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 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; 

Планом инспекцијског надзора за 2021. годину предвиђено је 37 редовних инспекцијских 

надзора. Извршен је 31 редовни инспекцијски надзор. Проценат извршеног плана рада за 

редовне надзоре је 83,78%,  6 редовна надзора нису извршена због тога што су у 

међувремено надзирани субјекти престали са радом.  Извршено је 11 ванредних 

инспекцијских надзора, што је 73,33% од планираних.. Није било потребе за издавање 

допунских налога за инспекцијски надзор. Извршено је  5 контролних инспекцијских 

надора. 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше 

друге инспекције; 

 У 2021. години највише инспекцијских надзора је извршено у оквиру усклађеног - 

координираног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној 

инспекцији на  придржавању прописаних противепидемијских мера, односно 

прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2. ( 12 инспекцијска надзора). Са републичким 

инспекторима за заштиту животне средине   остварена је добра сарадња и размењују се  

потребне информације. Сарадња са општинским инспекторима: комуналним, 

грађевинским и саобраћајним,  је свакодневна.   
 



9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу 

инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса 

инспекције и резултатима предузетих мера; 

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине врши 1 инспектор. Поред тога 

инспектор је и шеф Одсека за инспекцијски надзор. У вршењу инспекцијског надзора нису 

коришћена посебна материјална средства. Од техничких средстава коришћени су: ауто 

(заједнички за 4 инспектора, а користе га и друге службе) и рачунар. 
 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 

Управне мере и радње предузимане су  у законским роковима. Благовремено је 

припремљен План инспекцијских надзора за 2022. годину у складу са Законом о 

инспекцијском надзору. 
 

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход); 

У 2021. години није било жалби на решења инспектора. 
 

12)  Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз 

посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле; 

У 2021. години није било притужби на рад инспектора. 
 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања  

У 2021. години обуке су се одржавале као вебинари:  

- ''Имплементација европског законодавства у области емисије испарљивих органских 

једињења'', МЗЖСР и ТМФ Београд; 

- ''Програм заштите ваздуха од 2022-2030. године''-МЗЖСР ; 

- ''Национални и Локални регистар извора загађивања'' - Привредна комора РС, МЗЖС, 

Агенција за зжс; 

- ''Презентација Закона о процени утицаја и јавна расправа''-МЗЖС; 

- ''Управљање отпадом''- СКГО и МЖСР 
 

14)  Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

Није било иницијатива за измене закона. На локалном нивоу покренут поступак израде  

Локалног плана управљања отпадом. Документ је израђен, инспектор је био члан радне 

групе. Усвојен је на седници СО-е у новембру. 
 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и 

референтске свеске. 
 

16)  Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

/ 



17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција; 

Није било захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

 

Табела постављених радних циљева и приказ   њиховог извршавања: 

Број  

планираних редовних 

надзора 

Број 

извршених 

редовних 

надзора 

 

% 

Број 

 планираних 

ванредних надзора 

Број 

извршених 

ванредних 

надзора 

 

% 

зжс 0 0   3  

студија о ПУ 3 2   0  

отпад 28 24   5  

ваздух 3 2   0  

бука 1 1   0  

неј.зрачење 2 2   0  

остало 0 0   3  

укупно 37 31 83,78 15 11 73,33 

 

 

 

 

Инспектор  

за заштиту животне средине 

Начелник  

Одељења за општу управу, заједничке послове и 

инспекцијски надзор 

Горица Вучковић Дејан Бркић 

 

 

 

 

 

 

 


