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1.УВОД 
 
   Годишњи извештај о раду Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе 
општине Богатић, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско 
земљиште и инфраструктуру, Одсек инспекцијских послова, садржи информације и 
податке са објашњењима прописане чланом 44. Закона о инспекцијском надзору 
(„Сл.гласник РС“ бр.36/15, 44/18 и 95/18).                

2. ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

Темељ за инспекцијске надзоре и службене контроле су  :    

3.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ: 

- Закон о општем управном поступку  ( ''Сл. гласник РС'' бр.18/16, 95/18); 
- Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр.36/15, 44/18 и 95/18) и 
-Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС''бр.129/07, 83/14 -др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон); 
 

3.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 

 - Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“бр:135/04, 36/09, 72/09-др 
закони, 43/11-одлука УС,14/16 ,76/18 и 95/18-др.закон), 
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласнику РС" бр. 135/04 и 36/09), 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/09, 25/15 и 109/21), 
 - Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“  бр.96/21 ), 
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 ,14/16 и 95/18); 
- Закона о заштити ваздуха ("Сл. гласнику РС" бр.  36/09,10/13 и 26/21-др.закон); 
- Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“ бр. 36/09),    
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр.  14/16, 95/18, 
71/12)  
-Уредбе и Правилници донети по основу посебних закона од стране ресорног 
Министарства ; 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Број извршилаца: 
-  један инсpектор за заштиту животне средине који обавља и послове Шеф одсека 
инспекцијских послова и повремено послове саобраћајне инспекције Драгана 
Радовановић-бр.легитимације: 234/2017-01; 
 
НАПОМЕНА: Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2021.годину 
односи се на период од 05.05.2021.године до 31.12.2021.године, јер у предходном периоду овај 
инспектор  био отсутан са посла. Извештај не прати План рада за 2021.годину јер исти није 
донет из разлога дуже одсутности овог инспектора са радног места. 

4.  ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

    Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада, а нарочито: 
објављивањем обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама 
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за надзиране субјекте који из њих произлазе; обавештавањем јавности о сазнањима 
инспекције о постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће 
вредности, животну средину или биљни или животињски свет, и предузетим мерама и 
радњама како би се тај ризик отклонио или умањио; пружањем стручне и саветодавне 
подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права у надзираном 
субјекту или у вези са надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени 
прописа и службене саветодавне посете; предузимањем превентивних инспекцијских 
надзора и других активности усмерених 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, нарочито када се 
утврди да постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка. 
   Праћење и анализа стања у области надзора и процена ризика је у непосредној вези 
са превентивним деловањем и чине предходни контролни механизам помоћу кога може 
да се битно смањи обим, и вероватноћа могућих штетних последица. 
  Сходно чл.13 Закона о инспекцијском надзору, ради остваривања циља инспекцијског 
надзора, инспекција је дужна да превентивно делује предузимањем превентивних 
инспекцијских надзора, те су у оквиру тога вршене службено саветодавне посете једна 
и о томе сачињене службене белешке, као и дописи са препоруком за отклањање 
незаконитости у случајевима где је утврђено да постоји потреба.  
    

5. ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ, ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ И  САВЕТОДАВНЕ ПОДРШКЕ 

 

   Све Контролне листе које инспектор користи у редовним инспекцијским надзорима, 
доступне су надзираним субјектима на итернет страници: www.ekologija.gov.rs. 
      Пружана је стручна помоћ надзираним субјектима, а вршене су и друге активности 
усмерене ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања, 
поступања и спречавања настанка штетних последица по закону и другим прописима 
за заштићена добра, права и интересе у области заштите животне средине.  

6.  УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ПОСТУПАЊА НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА СА ЗАКОНОМ 
И ДРУГИМ ПРОПИСИМА 

 

   Током 2021. године, вршене су контроле правних лица и предузетника, што је 
резултирало високим нивоом усклађености са законским прописима. Надзираним 
субјектима су се, током редовних и ванредних инспекцијских надзора, пружале 
информације и за оне области које нису биле обухваћене налогом за инспекцијски 
надзор, што је у великој мери допринело,  усклађености пословања и поступања горе 
наведених субјеката. 
   У складу са Законом о инспекцијском надзору, инспектор за заштиту животне средине 
поступајући на основу налога за инспекцијски надзор обавештава надзираног субјекта 
о предстојећем инспекцијском надзору 
   Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 
другим прописом утврђено је помоћу Контролних листи и на основу остварених броја 
бодова, након попуњавања истих, констатовано је да ли надзирани субјекат послује са 
незнатним, ниским, средњим, високим или критичним ризиком. 
   У току 2021.године извршено је 22 инспекцијских надзора, од чега 5 редовних, 15 
ванредних и 2 саветодавне. 

http://www.ekologija.gov.rs/
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7. БРОЈ ОТКРИВЕНИХ И ОТКЛОЊЕНИХ ИЛИ БИТНО УМАЊЕНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО 
ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНА ДОБРА, ПРАВА И ИНТЕРЕСЕ (КОРЕКТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ) 

 

   Инспектор за заштиту животне средине је у извештајном периоду сачинио 10 
записника којима је наложено отклањање незаконитости у погледу пословања 
надзираних субјеката, а контролним инспекцијским надзорима је утврђено да ли су 
надзирани субјекти поступили  у складу са наложеном мером. 

8. БРОЈ УТВРЂЕНИХ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И МЕРАМА СПРОВЕДЕНИМ ПРЕМА 
ЊИМА 

 

   У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине није открио 
нерегистроване субјекте. 

9. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И 
ЊИХОВО ДЕЈСТВО 

 

   Инспекцијски надзор у области заштите животне средине врши се уз примену 
контролних листа и непосредну примену Закона о инспекцијским надзору као и 
применом одредби посебних закона и подзаконских аката у области заштите животне 
средине. 
Током 2021.године вршена су заједнички надзори: 3 са комуналном инспекцијом, 1 са 
грађевинском инспекцијом и 1 са републичком комуналном инспекцијом. 

10. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА И ВАЉАНОСТ ПЛАНИРАЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА, ОДНОС 
РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА, БРОЈ РЕОВНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ 
НАДЗОРА КОЈИ НИСУ ИЗВРШЕНИ И РАЗЛОЗИМА ЗА ТО, БРОЈ ДОПУНСКИХ НАЛОГА ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

      Инспектор за заштиту животне средине је у оквиру свога делокруга рада примао и 
телефонске пријаве, представке и приговоре грађана. Сви приговори су пажљиво 
разматрани и о основаности навода предузетим радњама странке су благовремено 
обавештавана. 
   Поред редовних и ванредних инспекцијских надзора обрађивани су упитници, 
извештаји, одговори на питања и др. 
   У складу са позитивним законским одредбама испектор за заштиту животне средине 
је поступао по захтеву надзираних субјеката за урврђивање испуњености услова за 
добијање лиценце за обављање енергетске делатности. 
   У извештајном периоду било је више ванредних инспекцијских надзора. Допунских 
инспекцијских надзора није било.    
   Број инспекцијских надзора  за период од 05.05.2021 до 31.12.2021 години: 22 
   Број редовних инспекцијских надзора: 5 
   Број ванредних инспекцијских надзора: 15    
   Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката: 0 
   Број поднетих прекршајних пријава: 0 
   Број саветодавних посета: 2 
   Број изречених забрана:0 
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   Контролни инспекцијски надзор је вршен код свих надзираних субјеката код којих  је 
налагано отклањање неправилности или налагање мера.У 
   У области заштите животне средине од загађења било је:1 редовних, 7 ванредних. 
   У области управљања хемикалијама:1 ванредни.  
   У области управљања отпадом: 3 редовна, 4 ванредна 
   У области заштите ваздуха:1 контролни 
   У области заштите од буке у животној средини:  1 редовни, 1 ванредн. 
   У области остало:1 ванредни 
     
 
11. НИВО КООРДИНАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ 
НАДЗОРОМ КОГА ВРШЕ ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
   Инспектор за заштиту животне сарађивао је са републичком инспекцијом за заштиту 
животне средине, републичком комуналном инспекцијом, грађевинском инспекцијом и 
комуналном инспекцијом. 
   На основу поднесака странака а који су се односили на друге инспекције инспектор за 
заштиту животне средине је упућивао исте надлежним инспекцијским службама. 
 
12. МАТЕРИЈАЛНИ, ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ КОЈЕ ЈЕ ИНСПЕКЦИЈА 
КОРИСТИЛА У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ 
ДЕЛОТВОРНЕ УПОТРЕБЕ РЕСУРСА ИНСПЕКЦИЈЕ И РЕЗУЛТАТИМА ПРЕДУЗЕТИХ 
МЕРА 
 
   На пословима инспекцијског надзора за заштиту животне средине ради један 
инспектор, који обавља и послове Шефа инспекцијске службе и повремено послове 
саобраћајног инспектора. Такође у једном периоду Ковида-19 учествовала у контроли 
спровођења мера. 
 Моторно возило које корсити је заједничко са грађевинском инспекцијом, комуналном 
инспекцијом, опремљен компјутером са интернет приступом,  и фото-апаратом. 
 
13. ПРИДРЖАВАЊЕ РОКОВА ПРОПИСАНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
   Инспектор за заштиту животне средине се придржава рокова прописаних позитивном 
законском регулативом. 
 
14. ЗАКОНИТОСТ УПРАВНИХ АКАТА ДОНЕТИХ У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 
   У извештајном периоду није било жалби на акте донете у инспекцијском надзору 
инспектора за заштиту животне средине. Те стога није покренут ниједан другостепени 
поступак, ни управни спор. 
 
15. ПОСТУПАЊЕ У РЕШАВАЊУ ПРИГОВОРА И ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
   У 2021.години није било приговора и притужби на рад инспектора за заштиту животне 
средине. 
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16. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ ИНСПЕКТОРИ 
 
   Инспектор за заштиту животне средине је као члан Мреже еко-повереника јединице 
локалне је повремено учествовао на састанцима које је организовала Стална 
конференција градова и општина. Учествовао је у раду Штаба за ванредне ситуације 
чији је редован члан.  
 
18. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 
   Потребно је извршити измену  Закона о процени утицаја на животну средину. 
 
19. МЕРЕ И ПРОВЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ ПОТПУНОСТИ И АЖУРНОСТИ 
ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 
 
  Сви податци се  ажурирају на сајту општине Богатић. 
 
20. СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ИЗВРШАВАЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 
 
   Сви поверени послови се извршавају у складу са позитивном законском регулативом 
у области заштите животне средине. 
 
21. ИСХОД ПОСТУПАЊА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА, ПРИЈАВАМА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП И КРИВИЧНИМ 
ПРИЈАВАМА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛА ИНСПЕКЦИЈА 
 
   У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине није поднео ни један  
захтева за покретање прекршајног поступка. Захтеви за привредни преступ и кривичну 
пријаву није подношен. 
 
 
                                                                                                               
 


