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Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017 годину 

према члану 44. Закона о инспекцијском надзору 

Одељење за инспекцијске послове – Инспекција за заштиту животне средине 

 

 

 

 

 

 

Редн

и 

број 

Информације и подаци са објашњењима о: Извештај 

1. 
броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

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

  

Ради остваривања циља инспекцијског 

надзора, спречавање загађења животне средине 

и повећање еколошких стандарда, инспектор за 

заштиту животне средине у 2017 години 

деловао је превентивно и то: доношењем плана 

рада инспекције за заштиту живозне средине за 

2017 годину , пружањем стручне и саветодавне 

подршке надзираним субјектима. У складу са 

чланом 13. Закона о инспекцијском надзору 

("Сл.гл.РС" , број 36/2015), поступајући по 

Закону о заштити животне средине 

(„Сл.гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009 и 

36/2009 – др.Закон, 72/2009 – др. Закон и 

43/2011 – одлука УС),  Закону о заштити од 

буке у животној средини ("Сл.гл.РС" ',број 

36/2009 и 88/2010), Закону о заштити ваздуха 

(„Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 10/2013), 

Закону о управљању отпадом („Сл.гласник 
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РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016), извршене 

су  1 службена саветодавна посета, ради 

спречавања и отклањање опасности по живот 

или здравље људи, имовину, ради смањења и 

спречавања деградације животне средине. 

  

2. 

обавештавању јавности, пружању 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 (превентивно деловање 

инспекције); 

Инспектор за заштиту животне средине 

је  у 2017 години  написао план рада за 2018 

годину, за који је Министарство за заштиту 

животне средине дало позитивно мишљење и 

исти је објављен, заједно са позитивним 

мишљењем Министарства, на сајту општине 

Босилеград. 

Свакодневно је пружана стручна помоћ 

надзираним субјектима како би пословање 

ускладили са важећим законским прописима из 

области заштите животне средине, а нарочито 

са могућношћу самоконтроле, попуњавањем 

контролних листи. 

 

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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи;  

У складу са Законом о инспекцијском 

надзору ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор 

за заштиту животне средине поступајући по 

налогу начелника општинске управе 

обавештавао је надзиране субјекте о 

престојећем инспекцијском надзору. Ниво 

усклађености пословања и поступања 

надзираних субјеката са законом и другим 
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прописом, утврђивао се помоћу важећих 

контролних листи и на основу остварених број 

бодова, након попуњавања контролне листе, 

констатовано је да ли надзирани субјекат 

послује са незнатним, ниским, средњим, 

високим или критичним ризиком.  

У наведеном извештајном периоду 10 ,  

са незнатним степеном ризика, 4 са ниским 

степеном ризика и 3 са средњим степеном 

ризика. Код 6 надзирана субјекта, који су 

наведени у плану за 2017 годину, није 

извршена процена ризика јер су у 2017 години 

одјавили делатност код Агенције за привредне 

регистре. У вршењу ванредних инспекцијских 

надзора нису попуњаване контролне листе. 

 

4. 
броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

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

Инспектор за заштиту животне средине 

поступајући по плану рада за 2017 годину 

сачино је 17 записника о чињеничномстању у 

току редовног, теренског инспекцијског 

надзора, од којих су у 1 записника наложене 

мере за отклаљање неправилности, у погладу 

заштите животне средине, у пословању и 

надзирани субјекти су поступили по налозима, 

што је установњено контролним инспекцијским 

надзорима.  

 

5. броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима; 

 

У току редовног инспекцијског надзора 

инспектор за заштиту животне средине је 

утврдио три нерегистрована надзирана 
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субјекта.  

 

6. 
мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

За све области инспекцијског надзора су 

направљене контролне листе и исте су објављене 

на сајту општине Босилеград. Инспектор за 

заштиту животне средине према свим надзираним 

субјектима је поступао на исти начин, у складу са 

Законима који се примењују. 

 

 

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; 

Инспектор за заштиту животне средине је 

поступио по плану рада за 2017 годину. 

Извршио је 10 редовна, теренска инспекцијска 

надзора. Поступајући по службеној дужности 

извршенo je 7 ванредних, теренских 

инспекцијских надзора. У извештајном периоду 

поднета је један захтева за потврђивање 

испуњености услова у погледу заштите животне 

средине објеката у коме се обавља енергетска 

делатност. Инспектор је поступио по захтеву 

надзираних субјекта сачино је записник и 

написао је Извештај којим се потврђује 

испуњеност услова за обављање енергетске 

делатности ( лиценца) у складу са Законом о 

енергетици ( „Сл.гл.РС“ број 145/14), Закона о 

заштити животне средине ( „ Сл.гл.РС“ број 

135/04, 36/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 

14/16) и осталим прописима из области заштите 

животне средине.  

 

8. 
нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције; 

Инспектор за заштиту животне средине је имао 

заједнички рад са грађевинском инспекцијом  и 

комуналном инспекцијом. 
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9. 

материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

На пословима инспекције за заштиту 

животне средине ради један инспектор и 

користи моторно возило заједно са комуналном 

и грађевинском. За рад у канцеларији 

инспектор за заштиту животне средине има 

компјутер. 

 

10. придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 

Инспектор за заштиту животне средине  се 

придржавао прописаних рокова за поступање и то у 

смислу рокова за обавештавање подносилаца 

пријава, као и у погледу поштовања рокова за 

издавања записника, решења и других управних 

аката. Предлог плана рада за 2018 годину је у 

законски предвиђеном року достављен на 

мишљене Министарсву заштите животне средине и 

са мишљењем је објављен на сајту општине 

Босилеград. 

 

11. 
законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

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

У 2017 години није било жалби на 

решења инспектора за заштиту животне 

средине, те није било ни другостепених 

поступака. 

 

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

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

13. 

обукама и другим облицима стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених за 

Учествовање на тренинг обуци које је 

организовало Министарство заштите животне 

средине у Београду, 05.09.2017., 06.09.2017. и 
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вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног 

усавршавања; 

09.09.2017. 

 

14. иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 
  

 

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

информационом систему; 

Сви подаци се редовно ажурирају на 

сајту општине Босилеград од ове године. 

 

16. стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Сви поверени послови, редовни и 

ванредни, се извршавају у законском року. 

 

17. 

исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

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

инспекција. 

У 2017 години инспектор за заштиту 

животне средине није подносио захтев за 

покретање прекршајног поступка, нити за 

привредни преступ. 

 
 

Инспектор за заштиту животне средине 
Владимир Митов 


