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УВОД

Годишњи извештај о раду Инспектора заштите животне средине за 2020 годину израђен је на основу одредби члана 44. Закона
о инспекцијском надзору (,,Сл.  гласник РС“,  бр.36/2015).  Извештај   садржи  приказ  о  спровођењу задатака,  послова  и
праћења стања на територији општине Бечеј у 2020. години, путем непосредне примене закона и других прописа из области
заштите животне средине, односно, податке и информације о испуњености плана и програма рада инспектора за 2020 годину.
Годишњи извештај о раду Инспектора заштите животне средине јединице локалне самоуправе  садржи податке о:

 Броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и
интересе (превентивно деловање инспекције);

 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
крзгу лица обухваћених тим активностима;

 Нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, који се мери помоћу
контролних  листи;

 Броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, права и
интересе (корективно деловање инспекције);

 броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима;
 мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;
 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;

 нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције;
 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;
 придржавању рокова прописаних за поступање инспекције;
 законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов исход, број покренутих

управних поступака и њихов исход);
 поступању у решавању притужби на рад инспекције,  са исходима тог поступања, уз посебно истицање броја поднетих

притужби и област рада на које су се односиле;
 обукама и другим видовима стручног усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других видова стручног усавршавања

и бројем инспектора који су похађали те обуке и друге видове стручног усавршавања;
 иницијативама за измене и допуне закона и других прописа;
 мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему;
 исходима  поступања правосудних  органа  по  захтевима  за  покретање  прекршајног  поступка,  пријавама  за  привредни

преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција;



НАПОМЕНЕ:

- за све дате информације и податке  дата су и одговарајуће објашњења;
- уз извештај је достављена попуњена табела;
- уз извештај је  достављен списак постављених радних циљева инспектора и збирни приказ њиховог извршавања

РАДНИ ЦИЉЕВИ И ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

Радни циљеви  Инспектора заштите животне средине у 2020 години представљени су Годишњим планом рада инспектора за 2020
годину, а који  садржи детаљан приказ планираних задатака Инспектора заштите животне средине Општинске управе Бечеј у
2020. години.Радни циљеви Инспектора заштите животне средине у 2020 години  представљају пре свега активности везане за
непосредну примену прописа из области заштите животне средине и осталих пратећих прописа, а ради превентивног, односно,
корективног деловања инспекције у циљу спречавања негативних последица које могу настати из пословања или поступања
надзираних  субјеката, као  и смањење броја нерегистрованих субјеката.

 Радни циљеви Инспектора заштите животне средине остварују се кроз опште и посебне радне циљеве

Општи циљеви представљају :

 заштита  и  унапређење   животне  средине  и  постојећих  екосистема,  биодиверзитета   и  ширих  предеоних  целина,  на
подручју Општине Бечеј , односно, заштита права човека  на живот  у здравој животној средини. 

 Контрола одржавања уравнотеженог односа привредног развоја и здраве животне средине .

Ови циљеви се постижу добром организацијом и спровођењем инспекцијског надзора на подручју  надлежности,  за  објекте-
постројења која нису наведена у чл. 133.Закона о планирању и изградњи(("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,81/2009-испр.,64/2010-
одлука УС, 24/2011,121/202//12.42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и за које дозволу
за  изградњу издаје  локална самоуправа  Бечеј,  као  и  надлежностима прописаним чл.20.  Закона о  локалној  самоуправи("Сл.
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 

Ефикасна организација инспекцијског надзора у области заштите животне средине остварује се унапређењем самог надзора,
координацијом активности, континуалним праћењем нових  знања и применом бољих  технологија у овој области, квалитетном
проценом  ризика,  континуалном  едукацијоми  инспектора  и  осталих субјеката  заштите животне  средине,  у  виду  писаних
процедура,  упутстава,  водича,  тренинг  едукација  и  сл.; праћењем   база  података  специјализованих  овлашћених  субјеката
(Агенција за заштиту животне средине; Завода за заштиту природе, и др.,).
Посебан циљ делотворног  спровођења инспекцијског  надзора у  области  заштите  животне  средине   постиже  се  стављањем
приоритета на превентивне мере  и надзирањем и контролом њиховог спровођења,  а у сврху потпуног елиминисања штетних
утицаја на животну средину или свођења истих  на најмању могућу меру .



У току 2020 године,превентивним и корективним деловањем инспектора преко спроведених инспекцијских надзора, службених
саветодавних  посета, односно  пружањем  стручне  саветодавне  подршке  обавештавањем  надзираних  субјеката  о  обавезама
сходно важећим прописима у области заштите животне средине и доставом аката о примени прописа, остварени су општи и
посебни циљеви Плана инспекцијског надзора Инспектора општинске управе Бечеј за 2020 годину .

Остваривање радних циљева Инспектора  заштите животне средине у 20  20   години, приказано је  кроз делање у одређеним  
областима, сходно законима заштите животне у надлежности ЈЛС 

Активности у надлежности Инспектора  ЈЛС   по Законима заштите животне средине
И  нспек  тор   заштит  е   животне средине   Општинске управе Бечеј   обавља послов  е   који се односе на инспекцијски надзор   и   
активности   у области    :
-заштите животне средине;
-процене утицаја на животну средину, 
-контроле загађења ваздуха; 
-контроле заштите од буке; 
-контроле интегрисаног спречавања и контроле загађења животне средине;
-контроле управљања отпадом; 
-инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности по закону о -
управљању отпадом и за енергетске објекте , 
-контроле заштите од нејонизујућих зрачења
-контроле заштите природе

Tабеларни приказ остваривања радних циљева 

Остваривање радних циљева кроз активности инспектора у одређеним областима, сходно законима заштите животне у надлежности инспектора  ЈЛС 

1.У области техничког примарног процеса: Припрема  и спровођење  инспекцијског надзора, сл. саветодавних посета, пружање 
стручне саветодавне подршке и обавештавање надзираних субјеката и осталих 
заинтересованих лица о обавезама субјаката заштите животне средине  сходно 
важећим прописима ; обављање заједничког инспекцијског надзора у случају 
сложенијег проблема из области  закона заштите животне средине, а у складу 
савашечим прописима и Планом Одсека;  израда записника о надзору, налагање  
превентивних мера,  доношење решења ради отклањања утврђених неправилности и 
вршење контроле наложених мера; подношење, прекршајних, кривичних и пријава  
за привредни преступ, у складу са важећим прописима,обављање других послова по 
налогу шефа Одсека, Начелника Одељења односно надлежних органа Министарства 
заштите животне средине

2.У области техничког секундарног процеса: Израда базе података инсталација које подлежу инспекцијској контроли/саветодавној
посети, односно субјектима планираним запружање стручне саветодавне подршке и 
доставу аката о примени прописа;  Преглед  контролних листи везано за  
инспекцијски надзор,саветодавну посету,односно за пружање стручне саветодавне 
подршке и доставу аката о примени прописа планираним субјектима;Преглед 
важећих прописа  везано за планиране активности

3.У области планирања: Преглед важећих прописа и контролних листи и прикупљање података везано за 



планиране активности; Припремање  месечних и кварталних планова рада  и 
предлога годишњих планова инспекцијских надзора и активности из делокруга 
инспектора заштите животне средине локалне самоуправе сходно важећим 
прописима и постојећим упутствима

4.У области извештавања: Израда месечних и кварталних извештаја о раду  и предлога годишњих извештаја 
инспекцијских надзора и активности из делокруга инспектора заштите животне 
средине локалне самоуправе, сходно важећим прописима и постојећим упутствима, 
као и израда извештаја  друге врсте  по захтеву, шефа Одсека, Начелника Одељења, 
односно надлежних органа Министарства заштите животне средине

5.У области администрације: Спровођење свих  канцеларијских послова  (ажурно вођење референтске свеске, 
вођење евиденције о надзору, саветосавним посетама, односно осталим спроведеним
активностима сходно вашећим законима , спровођење процене ризика на основу 
података приликом извршених надзора , саветосавних посета и на други пригодан 
начин; архивирање предмета; поступање по процедурама  у складу  са Уредбом о 
канцеларијским пословању и другим постојећим процедурама и упутствима

ОЦЕНА ПОСТАВЉЕНИХ РАДНИХ ЦИЉЕВА 

Табеларни приказ

Име и презиме службеника Сања Буњевачки

Школска спрема службеника Висока школска спрема

Звање службеника Саветник

Радно место службеника Инспектор заштите животне средине

Организациона јединица Одсек за инспекцијски надзор

Период за оцењивање Од 01.01.2020 до 31.12.2020

Име и презиме оцењивача Љубица Кринић

Радно место оцењивача и звање Шеф Одсека за инспекцијски надзор

Кратак опис радног места службеника:
Врши инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине у надлежности инспектора ЈЛС



Утврђени радни циљеви службеника наведени по значају и мерила за оцењивање, коначна оцена

Утврђени радни циљеви службеника наведени по значају 

1 Редовни, ванредни, контролни, допунски, теренски  и канцеларијски надзор у складу са годишњим планом рада, оперативним и динамичким планом рада 
током целе године

2 Превентивни инспекцијски надзор и сл.саветодавне посететоком целе године, у складу са годишњим планом рада

3 Придржавање рокова и формалности процедуре, ажурирање и архивирање предмета током целе године

4 Редовно достављање недељних, месечних кварталних, годишњих извештаја чефу Одсека за инспекцијски надзор 

5 Сарадња са осталим инспекторима у Одсеку за инспекцијски надзор Општинске управе Бечеј, Покрајини и Републици, у циљу ефикаснијег спровођења надзора
током целе године

Мерила за оцењивање

1 Постигнути резултати

2 Остала мерила за оцењивање

Коначна оцена : 3,4

ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Инспектор заштите животне средине  ЈЛС( Општинске управе Бечеј )  обавља онај део поверених послова из области заштите
животне средине који се односи на инспекцијски надзор и контролу по свим важећим Законима и прописима заштите животне
средине у надлежности инспектора ЈЛС, а који су у примени,  што подразумева и надлежности инспектора  по донетим Одлукама
локалне самоуправе. У смислу правилне оцене ненадлежности за поступање и усмеравање предмета према надлежним органима,
Инспектор заштите животне средине ЈЛС користи и друга законска акта.

У наставку су набројани закони и један мањи део подзаконских аката који инспекција примењује

Основни закони

 Закон о инспекцијском надзору ( ''Сл. гласник РС'' бр.36/15и 44/2018);
 Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење);
 Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”,65/2013 и 13/2016)



Посебни закони

 Закон о заштити животне средине  ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон,
43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон );

 Закон о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009);
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015);
 Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010);
 Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. Закон);
 Закон о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013);
 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015);
 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009);
 Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. Закон)

Подзаконски акти

Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
 Уредба  о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
 Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС", бр. 71/2010)
 Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 96/2009)
 Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 114/2013)
 Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр . 61/2010)
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник", бр. 56/2010)
 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005)
 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних

ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010)
 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)
 Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)
 Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачења у животној

средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
 Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
 Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
 Правилник  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса,  врстама  извора,  начину  и  периоду  њиховог

испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
  Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник

РС”, број 6/16)
  Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”,

број 5/16)
  Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из

постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15) 



  Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Одлуке

 Одлука о заштити Парка природе „ Стара Тиса „ код Бисерног острва („Сл. лист општине Бечеј“, бр.1/2008 и 3//2010),
 Одлука о проглашењу Парка природе „Бељанска бара“(„Сл. лист општине Бечеј“,бр.7/2013 )

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

  Одељење за урбанизам, грађевинарство,Имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
  Одсек за инспекцијски надзор
  Инспекција за заштиту животне средине

Табела Број расположивих службених лица за спровођење радних активности  инспекције за заштиту животне 
средине

БР. Службе за спровођење радних активности

1. Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

2. Шеф Одсека за инспекцијски надзор

3. Инспектор  заштите животне средине

Инсpектор  заштите животне средине: Сања Буњевачки, број службене легитимације: 001 од 24.01.2017 године

РАСПОДЕЛА  РЕСУРСА

 Расподела расположивих дана у 2020

  -Укупан број дана:       366
  -Укупан број радних дана:  256      
  -Викенди  број дана: 104   
  -Годишњи одмори:       30
  -Празници  број дана: 6    
  -Укупно расположивих дана:  220



Расположива средства и опрема:

-персонални рачунар  -  1ком.
-ласерски штампач   -  1 ком.
-копир/скенер апарат -  1 ком.
-фотоапарат  - 1 ком.
-мобилни телефон   - 1 ком.
 -аутомобил Општинске управе Бечеј који Инспектор заштите животне средине користи заједно са другим инспекторима 
Одсека за инспекцијски надзор и који није стално на располагању инспектору.

РАСПОДЕЛА НАДЗОРА/КОНТРОЛА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА У 2020 ГОДИНИ

УКУПАН БРОЈ ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У 2020 ГОДИНИ

1. Укупан број предмета :53

2. Поступци покренути по службеној дужности: 36

3. Поступци покренути по захтеву: 3

4. Инспекцијски надзори: 10

 -Заједнички: -

 -Мешовити: -

 -Контролни: -

- Допунски: -

5 Службене саветодавне посете: 5

6.Пружање стручне подршке обавештавањем субјеката о обавезама и достава аката о примени прописа: 47

7. Вануправни: 14



ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ СЕ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

 Инспектор  заштите животне средине надлежан је за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите животне
средине на територији општине Бечеј, који обухвата  5 насеља, на површини од 487 km².

НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Активности Инспектора Општинске управе Бечеј у оквиру процеса инспекцијског надзора:

• Надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине;
• Надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за објекте за које дозволу

за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
•  Надзор над применом закона о интегрисаном спречавању и контроли  загађивања животне средине над постројењима и

активностима за које дозволу у складу са овим законом издаје надлежни орган локалне самоуправе;
• Надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине од штетног деловања буке;
• Надзор над спровођењем мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја на животну средину

односно надзор  над применом Закона о процени утицаја на животну средину у целини;
• Надзор над активностима оператера којима за делатност управљања отпадом дозволу издаје надлежни орган општине, 

односно надзор над применом Закона о управљању отпадом код привредних субјеката власника/произвођача инертног и 
неопасног отпада;

• Спровођење надзора испуњености услова у области закона о заштити животне средине за  оператере и енергетске објекте,
а у сврху исходовања дозволе за обављање делатности од надлежног органа;

• Надзор над активностима заштите од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада даје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе;

• Надзор над спровођењем мера непосредне заштите и очувања биодиверзитета односно заштите, очувања и коришћења
заштићених природних добара на подручјима која су актом органа јединице локалне самоуправе проглашена заштићеним
сходно Закону о заштити природе;

• Спровођење процене ризика  за надзиране субјекте на основу спроведених надзора и ради планирања будућих надзора;
• Планирање и припрема за спровођење  инспекцијског  надзора/саветодавне посете;
• Израда  месечних,  кварталних  и  годишњих  извештаја  оспроведеним  активностима   и  месечних  и  годишњег  плана

активности инспектора.  
• Пружање стручне подршке и обавештавање привредних субјеката, достава аката о примени прописа заинтересованих лица

и јавности;



• Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите животне
средине;

• Подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредни преступ и кривичних пријава;Предузимање
мера ради уједначавања праксе инсп. Надзора;

• Припрема предлога за доношење или измену одлука везано за спровођење закона у области заштите животне средин;
• Присуство обукама и стручном усавршавању;
• Вођење евиденције о  спроведеном надзору, сл, саветодавној посети, пружању стручне подршке подршке;
• Ажурирање података у информационом систему.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ  

 ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У СКЛАДУ СА ЛИСТОМ РАДНИХ ЦИЉЕВА И ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСЛОМ НАДЗОРУ  

Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, 
права и интересе (превентивно деловање инспекције)

Све активности Инспектора заштите животне средине у 2020 години прилагођене су и спровођене  у укладу са тренутном 
ситуацијом везано за пандемију корона вируса са циљем предузимања превентивних мера и других активности усмерених ка 
подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања у спречавању настанка штетних последица по 
животну средину. У том смислу,  Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј је, у 2020. години спроводио пре 
свега едукативне, превентивне активности, у складу са законом о инспекцијском надзору.

 Током инспекцијског надзора, инспектор у записнику одређује одговарајуће превентивне мере, ако је то потребно да би се 
спречио настанак незаконитости и штетних последица, а у случају  не поступања надзираног субјекта по превентивним мерама 
одређеним у записнику, инспектор изриче те мере решењем.

Превентивне мере јесу:
1) упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама 
управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама;
2) указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица његовог пословања или поступања;
3) налагање надзираном субјекту предузимања или уздржавања од одређених радњи ради отклањања узрока вероватних 
штетних последица, као и одговарајућих мера предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица;
4) друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.



Приказ укупног броја деловања инспекције којим  су спречени настанак незаконитости или штетних последица по животну 
средину,  кроз мере наложене записником или решењем, а у складу са одредбама члана 26. Закона о инспекцијском надзору 
(''Службени гласник Републике Србије, број 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)

Приликом спровођења инспекцијског надзора,  Службених и саветодавних посета и на други одговарајући начин(путем  усмених
или писаних обавештења,пружањем стручне саветодавне подршке, издавањем аката о примени прописа), у складу са законом о
инспекцијском надзору,  Инспектор  заштите  животне  средине  општинске  управе  Бечеј  је  током 2020 године  обавештавао  и
упозоравао  надзиране субјекте,  односно,  све  субјекте  заштите животне  средине о  њиховим обавезама,  сходно законима из
области  заштите  животне  средине,  односно,  указивао  наведеним субјектима   на  могућност  наступања  штетних  последица
њиховог  пословања  или  поступања.   У  случајевима  када  је  инспектор  приликом  надзора  /  Сл.  Саветодавних  посета  код
надзираних субјеката установио  могућност  настајања штетних  последица њиховог  пословања или поступања,  инспектор  је
писаним  путем  (  Записник,  Решење)  предлагао  или  налагао  предузимање  одговарајућих  мера  за  спречавање  настанка
евентуалних штетних последица.  Приликом спровођења инспекцијског надзора, односно Службених  саветодавних посета у 2020
години  нису изрицане  превентивне мере  непознатом субјекту инспекцијског надзора.

Табеларни приказ укупног броја деловања инспекције којим   су спречени настанак незаконитости или штетних
последица по животну средину

Р.Број Спроведене  активности Број активности Опис

1 Број укупно извршених инспекцијских надзора 10

2 Број редовних инспекцијских надзора _

3 Број ванредних инспекцијских надзора 10

4 Број мешовитих инспекцијских надзора _

5 Број допунских инспекцијских надзора _

6 Број контролнихинспекцијских надзора 2

7 Број најављених инспекцијских надзора 10

8 Број ненајављених инспекцијских надзора _

9 Број инспекцијских надзора са налогом 10

10 Број  инспекцијских надзора без налога _

11 Број координисаних/ заједничких надзора са другим 
инспекцијама

_

12 Број извршених инспекцијских надзора који се односе на 
обављање делатности ивршење активности од стране 
нерегистрованих субјеката и субјеката из чл.33. Став 2. ЗОИН

_

13 Број извршених стручних и сл.саветодавних посета 9

14 Обавештења о обавезама и достава аката о примени прописа 39

15 Пружање стручне и саветодавне подршке 56

16 Примљени извештаји о самопровери и самопроцени 15



17 Број откривених нерегистрованих субјеката и субјеката из 
чл.33. Став 2. ЗОИН

_

18 Упозоравање надзираног субјекта 59 Обавештавањем о последицама не 
пражења утицаја делатности на животну 
средину

19 Указивање надзираном субјекту на могућност наступања 
штетних последица његовог пословања или поступања

59 Обавештавањем о последицама не 
пражења утицаја делатности на животну 
средину

20 налагање надзираном субјекту предузимања или уздржавања 
од одређених радњи

10 Приликом ванредних надзора пружањем 
стручне подршке

21 Друге мере којима се постиже превентивна улога 
инспекцијског надзора

24 Достава података о субјектима кроз 
попуњене упитнике

22 Превентивне мере изречене непознатом субјекту 
инспекцијског надзора

_

23 Увиђај у стамбеном простору уз захтев или пристанак 
држаоца

_

24 Решење суда _

25 Обавештавање јавности 3

26 Број и врсте обука и других облика стручног усаврчавања 
којеје инспектор похађао

1

27 Број поднетих притужби на рад инспектора _

Р.Број Испекцијске управне мере које су изречене Број активности Опис

1 Превентивне мере 82

2 Мере за отклањање незаконитости/неправилности 6

3 Налагање уписа у основни регистар -

4 Налагање уписа у посебни регистар -

5 Налагање прибављања јавне 
сагласности( дозвола,одобрење,лиценца и др.)

5

6 Забрана обављања делатности или вршења активности 1 Бука -забрана  музичког програма у
летњој башти

7 Заплена робе, документације или других предмета -

8 Ппосебне мере наредбе -

9 Извршење изречених мера 2 На 3 се чека због посебних услова за
извршење 

10 Мере наложене записником/решењем Записником: 8

Решењем 4

11 Мере наложене писаним обавештавањем 39 Обавештавање о обавезама праћења 
утицаја делатносзи на животну средину



12 Број кривичних пријава -

13 Број привредних преступа -

14 Број захтева за покретање прекршајног поступка -

15 Број прекршајних налога -

16 закључени споразуми о признању прекршаја -

17

18

Подаци о 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, превентивни инспекцијски надзори и друге
активности  усмерене  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
грађана

Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј је у 2020. години, спроводио  ванредне теренске и канцеларијске
инспекцијске надзоре по пријави или захтеву, а на основу процене ризика. 
У  циљу  превентивног  деловања,  Инспектор   заштите  животне  средине  је  у  поступку  вршења  инспекцијских  надзора,
благовремено и детаљно информисао надзиране субјекте о обавезама  сходно важећим прописима у области заштите животне
средине, везано за регистровану делатност субјекта.Установљено је на основу искуства, да се  оваквим превентивним приступом
у току надзора код привредних  субјеката постиже  ефикаснија примена прописа и постижу квалитетнији резултати и односи
између инспектора и  субјеката надзора. 
Превентивно  деловање  инспектора  заштите  животне  средине  у  2020  години  остварено  је  и  пружањем  информација  о
надлежностима инспекције  заштите животне средине ЈЛС односно, надлежностима инспекције заштите животне средине на свим
нивоима, свим заинтересованим лицима, како  надзираним субјекатима, тако и и осталим субјектима заштите животне средине.
 О раду и надлежностима инспектора заштите животне средине општинске управе Бечеј, односно надлежностима  инспекције
заштите  животне  средине  на  свим  нивоима,  јавност  је  обавештавана  објављивањем  информација  на  интернет  страници
Општинске управе Бечеј, и то објављивањем Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019 и 2020. годину, као и важећих
закона и контролних листи из области надзора општинског инспектора заштите животне средине.
 Сва заинтересована лица, од стране инспектора  током 2020 године обавештавана су о обавезама везано за примену одредби
важећих закона и подзаконских аката , пружањем обавештења путем е поште, достављањем аката о примени прописа  и на други
подесан начин указивњем поменутим субјектима  на њихове обавезе везано за заштиту животне средине, са циљем предузимања
превентивних  мера  и  других  активности  усмерених  ка  подстицању и  подржавању  законитости  и  безбедности  пословања  и
поступања у спречавању настанка штетних последица по животну средину.



Обавештавање јавности

У складу са обавезама, на сајту Општинске управе Бечеј : www.becej.rs, у опцији: сервис грађана, инспекцијски надзор,инспекција
заштите  животне  средине,поред  основних  података  о  Инспектору  заштите  животне  средине  и  руководиоцу  Одсека  за
инспекцијски надзор Општинске управе Бечеј( име и презиме, број телефона и е-маил адреса )  објављују се( уз кратак преглед
надлежности инспектора ), Контролне листе и прописи из области Инспектора заштите животне средине ЈЛС, бројеви телефона
преко којих  се  могу  добити одговори на питања у вези  заштите животне средине, предложити решења, идеје или ставити
примедбе. На овој страници такође се објављују   Годишњи извештаји о раду   и Годишњи планови рада инспектора (Годишњи
извештаји за 2016 , 2017 ,2018  2019  годину и План рада инспектора за 2019, 2020 и 2021 годину), као  и Обрасци захтева  за
контролу  Инспектора  заштите  животне  средине  ради  прибављања енергетске  дозволе  за  обављање делатности  енергетких
објеката.

Ажурирање података у информационом систему врши се по потреби, у складу са изменама закона и контролних листи, у области
надзора инспектора.

Контролне листе и активности које се објављују на сајту Општинске управе Бечеј сходно законима из области
заштите животне средине, у надлежности инспектора ЈЛС

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контрола спровођења обавеза и активности сходно законима из области заштите животне средине у надлежности  Инспектора
заштите животне средине ЈЛС 

Контролне листе:  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролне листа :  Достава података –
Обавеза доставе података за регистар извора загађивања, Шифра :КЛ-11-01/2 од 27.12.2019

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Контрола да ли је извршена обавеза подношења захтева за добијање сагласностина процену утицаја/затеченог стања за пројекте
за које је обавезна процена утицаја, за које одобрење за изградњу пројекта издаје надлежни орган града/јединице локалне
самоуправе

Контрола да ли је извршена обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја- за пројекте за које се може
захтевати процена утицаја, а чије одобрење за изградњу  издаје надлежни органграда/јединице локалне самоуправе

Контрола извршавања обавеза носиоца пројекта из Студије о процени утицаја/Студије затеченог стања, на коју је Одлуку о
давању сагласности издао надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контролне листе: 



ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролна листа :СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА- Обавезе из
Закона о процени утицаја на животну средину: Шифра :КЛ-01-01/2 од 27.12.2019  

ИНТЕГРИСАНО  СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗАГАЖЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контрола да ли ново постројење за које  дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе поседује
интегрисану дозволу издату у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. 

Контрола  да  ли  је  постојеће  постројење  за  које   дозволу  за  изградњу  издаје  надлежни  орган  јединице  локалне
самоуправе,поднело захтев за издавање интегрисане дозволе код надлежног органа  

Контрола да ли интегрисано постројење ,  за које  дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе
обавештава надлежни орган о свакој промени у раду, односно функционисању постројења

Контролне листе:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У  ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролна листа:  ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ-
Подношење захтева према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине: Шифра :КЛ-13-01/2
од 27.12.2019 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролна листа: УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ-
Обавезе за постројења/активности за која је издата интегрисана дозвола према  Закону о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине: Шифра :КЛ-14-01/2 од 27.12.2019 
 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Контрола  спровођења  и  ажурирања  Плана  управљања  отпадом  и  програма  превенције  стварања  отпада  код  произвожаћа
инертног и неопасног отпада

Контрола спровођења и ажурирања Радног плана постројења за управљање отпадом за које је дозволу издао надлежни орган
јединице локалне самоуправе

Контрола управљања отпадом у постројењима која стварају неопасан отпад и примена мера и поступака за смањење његових
колић

Контрола  услова  утврђених  у  дозволи за  обављање  делатности  у  области  управљања отпадом (  техничке  карактеристике,
капацитети, рад постројења, мониторинг, мере ) за дозволе које издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе



Контрола испуњености услова за рад постројења за складиштење, третман и одлагање отпада, за коју дозволу издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе

Контрола примене прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају удеса, из дозвола које издаје надлежни орган
јединице локалне самоуправе

Контрола вођења и чивања прописане евиденције о управљању инертним и неопасним отпадом код произвођача отпада 

Контрола вожења и чувања прописане евидеденције о управљању отпадом и достављања прописаних извештаја о отпаду, за
постројења за која је дозволу издао надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола постројења за  третман  и  одлагање амбалажног  отпада за  које  дозволу  издаје  надлежни орган  јединице локалне
самоуправе

Контролне листе:

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ-КОНТРОЛНА ЛИСТА ОПЕРАТЕР ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ( прописи:
Закон о управљању отпадом,  Закон о заштити животне средине,  Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне срединеЗакон о процени утицаја на животну средину), Шифра: КЛ-01-02/01, датум 27.12.2019

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ-КОНТРОЛНА ЛИСТА СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ  (  прописи:
Закон о амбалажи и амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о управљању отпадом),Шифра: КЛ-02-01/02, датум 27.12.2019

КОНТРОЛА  УПРАВЉАЊА  ОТПАДОМ-  КОНТРОЛНА  ЛИСТА  УТВРЂИВАЊЕ  ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА  ЗА  ПОЧЕТАК  РАДА
ПОСТРОЈЕЊА  ЗА  УПРАВЉАЊЕ  ОТПАДОМ(  прописи:  Закон  о  управљању  отпадом),Шифра:  КЛ-04-01/02,  датум
27.12.2019

КОНТРОЛА  УПРАВЉАЊА  ОТПАДОМ-КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ЗА  НЕСАНИТАРНЕ  ДЕПОНИЈЕ-СМЕТЛИШТА(  стање  санација,
затварање и рекултивација несанитарних депонија,(  прописи:  Закон о управљању отпадом)  Шифра: КЛ-06-01/02, датум
27.12.2019

ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У  ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролна  листа:Поступање произвођача неопасног  и
инертног отпада-обавезе  произвођача неопасног и инертног отпада према Закону о управљању отпадом( прописи:  Закон о
управљању отпадом), Шифра: КЛ-08-01/02, датум 27.12.2019



ЗАШТИТА ВАЗДУХА

Контрола да ли је извор загађивања ваздуха пројектован, изграђен, опремљен, коришћен и одржаван тако да емисија буде у
прописаним границама за постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли су у случају прекорачења граничних вредности емисије и/или нивоа загађујућих материја у ваздуху, предузете
прописане,  односно  наложене  мере,  за  постројења  за  која  дозволу  за  изградњу  издаје  надлежни  орган  јединице  локалне
самоуправе

Контрола да ли је оператер прибавио дозволу зарад стационарног извора загаживања пре почетка рада, за постројења за која
дозволу за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли је оператер обезбедио прописана мерења емисије и/или нивоа загађујућих материја у ваздуху и да ли воде
евиденцију  о  изврженим  мерењима,  за  постројења  за  која  дозволу  за  изградњу  издаје  надлежни  орган  јединице  локалне
самоуправе

Контрола да ли оператер води евиденцију о врсти и квалитету сировина и горива, за постројења за која дозволу за изградњу
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли оператер води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја и мерних
уређаја за мерење емисије и да ли су ти уређаји постављени и одржавани ,  за постројења за која дозволу за изградњу издаје
надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли се послови мерења емисије и праћења квалитета ваздуха обављају на прописан начин, за постројења за која
дозволу за изградњу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контролне листе:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА- Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА
САГОРЕВАЊЕ СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ-обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима
се врши континуално мерење емисије са дозволом министарства,Шифра: КЛ-02-02/01, датум 27.12.2019  године

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА- Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА
САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА-обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се
не врши континуално мерење емисије са дозволом министарства,Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго
правно лице или предузетнике, у складу сазначењем израза оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха, Шифра: КЛ-03-
02/01, датум 27.12.2019  године



ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА- Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ
ПОСТРОЈЕЊА  СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ,  Обавезе  из  закона о  заштити ваздуха за  постројења која  не  спадају  у
постројења за сагоревање, а на којима се врши континуално мерење емисије са дозволом министарства,Шифра: КЛ-04-02/01,
датум 27.12.2019  године

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА- Контролна листа:ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ
ИЗВОРА  ЗАГАЂИВАЊА  БЕЗ  КОНТИНУАЛНОГ  МЕРЕЊА-Обавезе  из  закона  о  заштити  ваздуха,  за  тачкасте  и  дифузне
загађиваче који не спадају у постројења за сагоревање, и на којима се не врши континуално мерење емисије са дозволом
министарства(Контролна  листа  се  попуњава  само  за  привредно  друштво,  друго  правно  лице  или  предузетнике,  у  складу
сазначењем израза оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха, Шифра: КЛ-05-02/01, датум 27.12.2019  године

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА-  Контролна листа:ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ
СТАНИЦА-Обавезе за бензинске станице из Закона о заштити ваздуха( Контролна листа се не односи на : 1)дизел гориво, авио
гориво  и  ТНГ  гориво;и  на  2.)бензинске  станице  ћија  је  употреба  везана  за  производњу  и  испоруку  новох  моторних
возила),Шифра: КЛ-06-01/02, датум 27.12.2019 године 

ЗАШТИТА ОД БУКЕ

Контрола да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке вржи у складу са решењем којим су утврђене
мере заштите од буке, које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли се мерење буке обавља у складу са Законом, за активности и постројења за која дозволу за изградњу доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе

Контрола да ли су нивои буке у акустикој зони изнад прописане граничне вредности

Контролне листе:

ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ИНДУСТРИЈСКИМ  ОБЈЕКТИМА-  Контролна  листа:  ЗАШТИТА  ОД  БУКЕ  У  ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ  (обавезе за производне делатности према Закону о заштити од буке у животној средини, Контролна листа се не
односи на опрему из прилога 1. Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору( укратко
разни ручни уређаји и машине које се користе у активностима које се морају вршити на отвореном):Шифра: КЛ-10-01/02,
датум 27.12.2019 године 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА



Контрола извора нејонизујућег зрачења, за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе

Контрола   да  ли  је,  привредно друштво,  предузеће,  друго  правно  лице  и  предузетник,  оператер  или  руководилац  у  року
обавестило надлежани орган ЈЛС јединице локалне самоуправе о ванредном догађају

Контролне листе:

КОНТРОЛНА ЛИСТА: КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА:Шифра: КЛ-01-02/01, датум 27.12.2019 године 

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Контрола спровођења услова и мера заштите природе, других аката издатих на основу  Закона о заштити природе и других
прописа из области заштите природе на заштићеном подручју које проглашава надлежна  локална самоуправа

Контрола спровођења компензационих мера на заштићеном подручју које проглашава надлежна  локална самоуправа

Контрола радова на заштићеном подручју које су супротне акту о заштити које проглашава надлежна локална самоуправа

Спровођење   непосредне  заштите,  очувања  и  коришћења  заштићених  природних  добара  на  заштићеном  подручју  које
проглашава надлежна локална самоуправа

Контрола да ли управљач заштићеног подручја извршава обавезе установњене актом о заштити које проглашава надлежни орган
локалне самоуправе

Контрола да  ли  управљач заштићеног  подручја користи  средства  за  рад  и  обављање послова  на  заштити  и унапређивању
заштићеног подручја које проглашава надлежна локална самоуправа

Контролне листе:

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ,Шифра: КЛ-01-02/02,
датум 27.12.2019 године 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - ЧУВАРСКА СЛУЖБА,Шифра: КЛ-02-01/02, датум 27.12.2019
године 



КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА - ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ЗАШТИЧЕНИХ ПОДРУЧЈА,Шифра: КЛ-03-
01/02, датум 27.12.2019 године 

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА – УПРАВЉАЊЕ,  Шифра: КЛ-19-01/02,
датум 27.12.2019 године

 КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА – ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА, Шифра: КЛ-20-
01/02, датум 27.12.2019 године 

Стручне саветодавне посете надзираним субјектима по службеној дужности

У 2020 години остварено је 9 Сл.саветодавних посета и дописа са препорукама о раду од планираних  Стручних саветодавних
посета. Стручне саветодавне посете код надзираних субјеката спроведене су код надзираних субјеката у складу са Годишњим
планом рада за 2020 годину, по службеној дужности. Већина  планираних  Стручних саветодавних посета, остварене су код
надзираних  субјеката  (19),  кроз  друге  видове  службеног  обавештавања и  то:  пружањем стручне  подршке,  обавештавањем
надзираних субјеката о обавезама  сходно важећим прописима из заштите животне средине, а везано за регистровану делатност
надзираног субјекта  и доставом аката о примени прописа поштом или  е дописом, на званичну е адресу надзираног субјекта.Неки
планирани субјекти замењени су  другим услед  престанка  обављања делатности  и других  разлога,  због  ефикаснијег  рада  у
ванредним околностима.

Стручне/службене саветодавне посете надзираним субјектима по службеној дужности

У 2020 није било захтева за спровођење стручне саветодавне посете.

Издата акта о примени прописа

Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј је циљу превентивног деловања, у 2020 години, субјектима надзора
планираним Годишњим планом рада за 2020 годину за спровођење стручних службених саветодавних посета, уместо спровођења,
ових стручних службених саветодавних посета, у циљу пружања саветодавне подршке достављао акта о примени прописа, везано
за регистровану делатност надзираног субјекта, поштом или  е дописом, на званичну е адресу надзираног субјекта.

Превентивни инспекцијски надзори

Сви инспекцијски надзори и активности у 2020 години били су превентивног карактера. 



Подаци о самоконтроли надзираних субјеката

На основу ранијих искустава , самоконтролу спроводе субјекти код којих је раније спровођен инспекцијски надзор, односно сл.
саветодавна посета и  субјекти  који захтевају  инспекцјски  надзор ради утврђивања испуњености  услова у  области закона о
заштити животне средине. У 2020 години 15 субјеката надзора спровело је самоконтролу.
Обуке надзираних субјеката

На основу ранијих искустава установљено је да стручним обукама присуствују Привредни субјекти који су у обавези достављања
података Агенцији за заштиту животне средине. Наведени привредни субјекти обуке  самоиницијативно похађају чиме воде
рачуна о стручном усавршавању, везано за обавезе сходно законима у области заштите животне средине.

Публикована упутства и смернице за рад и поступање 

Инспектор заштите  животне средине Општинске управе Бечеј,  у  циљу обавештавања субјеката  заштите животне  средине о
обавезама сходно законима у области заштите животне средине, доставља наведеним субјектима  упутства и смернице за рад и
поступање и то приликом спровођења инспекцијског надзора, сл. саветодавне посете или путем е дописа. Наведеним субјектима
достављају  се  контролне листе,  упутство  за њихово попуњавање и делови закона ( чл.  закона)  који се односе  на обавезе
привредног субјекта, везано за предмет надзора и делатност привредног субјекта,уз упутсво где наведене к.листе и законе могу
пронаћи на сајту Општинске управе Бечеј. 

Табеларни приказ активности усмерене ка подстицању и подржавању законитости и безнедности пословања и
поступања у спречавањунастанка штетних последица по законом и другим прописом  заштићена добра, права и
интересе грађана. 

Облик активности Обавештење
јавности

 Стручне и сл.
саветосавне посете

по службеној
дужности

 Стручне и сл.
саветосавне посете

по захтеву

Издата акта  о
примени прописа

Превентивни
инспекцијски

надзори 

 Подаци о
самоконтроли
надзираних
субјеката

Обуке надзираних
субјеката и других

лица

Публикована
упутства и

смернице за рад и
поступање 

Број лица
обухваћених
активностима

3 9 - 39 10 15 1 65

Ниво усклађености поступања и пословања надзираних субјеката са законима и другим прописима, који се мери
помоћу контролних листи



У 2020 години код 4 спроведена инспекцијска надзора утврђен је висок ниво услађености поступања и пословања надзираних
субјеката са законима и другим прописима, који се мери помоћу контролних листи (утврђујући надзори )  код 6 инспекцијских
надзора и код контроле пословања привредних субјеката утврђена је делимична усклађеност  поступања и пословања .
Контролне листе које су коришћене приликом инспекцијских надзора, Стручних и Сл. Саветодавних посета и осталих спроведених
активности  у 2020 години, у складу су са предметом надзора, односно активности. 
Све  Контролне листе  које  су  коришћене приликом инспекцијских  надзора,  Стручних  и Сл.  Саветодавних  посета  и  осталих
спроведених активности у складу са Годишњим планом рада у 2020 години , налазе се на порталу www.becej.rs,  у опцији Сервис
грађана, инспекцијски надзор  Инспекција заштите животне средине.
У току вршења инспекцијских надзора, Стручних и Сл. Саветодавних  посета и осталих спроведених активности у складу са  у
2020 години Коришћене су Контролне листе у складу са предметом надзора, односно врстом активности, везано за делатност коју
обавља привредни субјекат. Такође су коришћене и Контролне листе процене ризика у циљу планирања инспекцијских  надзора
и осталих активности.

Контролне листе коришћене у 2020 години :

Отпад-Контролна  листа:Произвођач  инертног  и  неопасног  отпада,  Шифра:  КЛ-08-01/02,  датум  27.12.2019  године,
Укупно:19

Отпад-Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом ,Шифра: КЛ-04-
01/02, датум 27.12.2019,Укупно:1

Бука-Конролна листа:Заштита од буке у животној средини, Шифра: КЛ-10-01/02, датум 27.12.2019 године, Укупно:22

Заштита животне средине-Контролна листа: Достава података,  Шифра: Шифра: КЛ-11-01/02, датум 27.12.2019 године
Укупно:19

Процена утицаја на животну средину-Контролна листа:Студија о процени утицаја ,Обавезе из закона о процени утицаја на
животну средину, Укупно: Шифра: КЛ-01-01/02, датум 27.12.2019 ,Укупно:19

Заштита ваздуха- Контролна листа:Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалнох мерења(Обавезе
из закона о заштити ваздуха, за тачкасте и дифузне загађиваче који не спадају у постројења за сагоревање, и на којима се не
врши континуално мерење емисије са дозволом министарства(Контролна листа се попуњава само за привредно друштво, друго
правно лице или предузетнике, у складу сазначењем израза оператера из члана 3. Закона о заштити ваздуха), Шифра: КЛ-05-
02/01, датум 27.12.2019  године Укупно:20

Процена ризика: Контролна листа:Контрола управљања отпадом, Алат за процену ризика оператера постројења за управљање
отпадом,  Укупно:1



Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, 
права и интересе (корективно деловање инспекције)

У 2020 години Инспектор заштите живитне средине спровео је 6 ванредних инспекцијскик надзора по представци и 4 по захтеву
странке , Услед ванредне ситуације везано за пандемију корона вируса спровођење плана рада је у току године прилагођавано
тренутној ситуацуји.  Са тим у вези, спровођени су инспекцијски надзори по захтеву, а  планиране Стручне и сл. саветодавних
посете остварене су код планираних надзираних субјеката,кроз друге видове службеног обавештавања и то:  обавештавањем
надзираних субјеката о обавезама  сходно важећим прописима из заштите животне средине, а везано за регистровану делатност
надзираних субјеката   доставом аката о примени прописа поштом или  е дописом, на званичну е адресу надзираног субјекта и
пружањем стручне подршке свим заинтересованим субјектима заштите животне средине е дописом или телефоном. Осим ових
активности Инспектор је спроводио  анкете  достављањем упитика и контролних листи субјектима по захтеву надлежног органа
Министрарства заштите животне средине) VOC упитници ) Неки од  редовних инспекцијских надзора планираних за надзор у 2020
години одложени су за  2021 годину.Од планирани стручних и сл. саветодавних посета за 2020 није остварено  а неки субјекти
услед престанка обављања делатности,  замењени су другим.  

Табеларни  квантитативни приказ изречених  мера

Изречене мере Изречене корективне
мере

Изречене Превентивне мере Посебне мере, наредбе,
забране и заплене

   Мере усмерених ка заштити
права трећих лица

Мере  измењене на
основу датих

примедби на записник
од стране надзираног

субјекта

Укупан број 5 10 1 5 -

Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима

Један од приоритета Инспектора заштите животне средине Према плану инспекцијског надзора за 2019годину кроз све инспекцијске надзоре
током 2019. године  био је смањење броја нерегистрованих привредних субјеката. Инспекцијски надзори код нерегистрованих субјеката врше
се у складу са чланом 33.  Закона о инспекцијском надзору,  према субјектима који нису уписани у одговарајући посебни регистар  или
евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног органа или организације (дозвола), или без
пријаве надлежном органу или организацији, када је наведени упис, сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности
или вршење те активности.

Као меру за спречавање рада нерегистрованих субјеката Инспектор заштите животне средине приликом инспекцијских надзора /
Сл.саветодавних посета или на захтев заинтересованих лица пружа информације о законским обавезама надзираних субјеката по
питањима везаних за прибављање сагласности, дозвола, извештаја и др., аката из области заштите животне средине.
Инспектор заштите животне средине такође по потреби спроводи надзор над нерегистрованим субјектима и то :
-према Плану инспекцијског надзора и када није предвиђен планом;
-без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору;
-без издавања налога за инспекцијски надзор, у границама предмета



Инспектор током трајања инспекцијског надзора код нерегистрованих субјеката предузима све потребне мере ради заштите права
и имовине грађана, односно интереса запослених и радно ангажованих лица, привреде, животне средину, биљног и животињског
света, јавних прихода, несметаног рада органа и организација, комуналног реда или безбедност у складу са посебним законским
одредбама.

У 2019 години Инспектор није имао надзора над нерегистрованим субјектима.

Табеларни приказ
откривени

нерегистровани
субјеката

изречених мера за упис
у основни регистар

изречених мера за упис
у посебан регистар

изречених забрана
обављања делатности  

одузимања предмета поднетих захтева за
покретање прекршајног

поступка

Укупан број - - - - - -

 

Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству

Један  од  мера  предузетих  ради  уједначавања  праксе  инспектора  заштите  животне  средине  Општинске  управе  Бечеј   је
усаглашавање  рада  са  осталим  инспекторима  из  Одсека  за  инспекцијски  надзор  Општинске  управе  Бечеј,  као  и  другим
инспекторима који су ван овог одсека ( Ветеринарски ), односно инспекторима заштите животне средине из других општина и
градова  на  свим  нивоима,   путем  спровођења  заједничких  надзора,  коришћењем  контролних  листа,  и  консултацијама  са
колегама. Такође један од видова уједначавања праксе је и присуство обукама и семинарима на којима инспектори  сем обуке
имају  прилике  и  даразмењују  искуства  у  раду.  Овакви  семинари  показали  су  се  као  врло  делотворни  обзиром  да  се
успостављањем контакта са инспекторима из других градова и општина  уједначава пракса приликом обављања свих задатака
везано за  инспекцијски надзор.

Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, односу редовних и ванредних инспекцијских 
надзора, број редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то и о број допунских налога за 
инспекцијски надзор

У 2019 години према Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019 годину  планирано је 63  редовних инспекцијских надзора
и  Сл. саветодавних посета,  од чега 51  Сл.саветодавних посета и 12 редовних надзора. Није остварено 9 планираних  Сл.  и
Саветодавних посета и 9 редовних инсп.надзора због непредвиђено повећаног обима посла, престанка рада  привредног субјекта
и сл. У 2019 години није било допунских налога за инспекцијски надзор.

У прилогу  је дата детаљна анализа остварења плана за посматрани извештајни период, са :
-степеном извршења Годишњег плана инспекцијског надзора у % ;
 -односом редовних и ванредних надзора, у 2019 години остварен је већи број ванредних надзора ;
-бројем планираних надзора који нису извршени, са образложењем ;



-бројем допунских налога, са наведеним разлогом за издавање истог ( на основу утврђених чињеница током редовног надзора, 
или на основу примедби на записник од стране надзираног субјекта);
-описом ограничавајућих фактора који су довели до неизвршења плана у предвиђеном обиму;

Табеларни  приказ остварења плана инспекциског надзора

Степен извршења
Годишњег плана у %

Oднос редовних и ванредних
надзора

Број планираних надзора  и Сл. и
Саветодавних посета које нису

извршене и разлог

Број допунских налога, са наведеним
разлогом за издавање истог

Ограничавајући фактори
који су довели до

неизвршења плана у
предвиђеном обиму

око 87 % У 2019 години остварен је већи број
ванредних надзора од редовних у

односу 4:1

Број планираних надзора који нису
извршени, са образложењем: 9

Број планираних Сл. и Саветодавних
посета које нису извршене: 9
 Непредвиђено повећан обим

посла ,привремено одсуство инспектора,
престанак рада  привредног субјекта и

сл.

У 2019 није било допунских налога Непредвиђено повећан
обим посла ,привремено

одсуство инспектора,
престанак рада

привредног субјекта и сл.

Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције

Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј у 2019 години  имао је два ванредна инспекцијска надзора које је
спровео  заједнички са другим инспекцијама и то један  са Комуналном и  Грађевинском инспекцијом(  зжс/заштита ваздуха)
Општинске управе Бечеј  и  један са  Републичким инспектором заштите животне средине(  ИППЦ).  Инспектор  је у  складу  са
надлежностима  прослеђиво  предмете  на  даље  поступање  надлежним  органима  (ЈП  Комуналац  Бечеј,  Грађевинском   и
Ветеринарском инспектору). Инспектор ја такође на основу поднеска МУП РС извршио ванредни инспекцијски надзор контроле
буке и на основу обавештења Министарства заштите животне Средине,  ванредни инспекцијски надзор спровођења мера из
ИППЦ дозволе.

Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспектор користио у вршењу инспекцијског надзора и мере 
предузете у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера

Кадровски ресурси

У оквиру  Одељења за  урбанизам,  грађевинарство,имовинско-правне послове, комуналне послове,  саобраћај  и  инспекцијски
надзор, у Одсеку за инспекцијски надзор Општинске управе Бечеј  систематизовано је једно радно место за инспектора заштите
животне средине.
 Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј обавља само послове инспекцијског надзора из области ЗЖС.

Техничка редства и опрема



Расположива средства и опрема:

-персонални рачунар  -  1ком.
-ласерски штампач   -  1 ком.( заједнички )
-копир/скенер апарат -  1 ком.( заједнички )
-фотоапарат  - 1 ком.
-мобилни телефон   - 1 ком.
службено возило

 Инспекција може да користи једно возило које се користи и у друге сврхе.

Наведени  ресурси  се  користе  у  складу  са  планом  рада  и  спровођењем  радних  задатака.(  коришћење  возила,  употреба
фотоапарата на терену и сл.
Коришћењем наведених ресурса  остварује се лакша комуникација са надзираним субјектом, брже прибављање подата из јавних
евиденција  везано  за  надзор/саветодавну  посету,   јаснији  преглед  стања  на  терену  ради  предузимања  конкретних  мера,
уједначавање праксе инспектора.

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције

Инспектор  заштите животне средине је у 2019 години спроводио  Редовне и Ванредне инспекцијске утвтрђујуће, теренске и
канцеларијске инспекцијске надзоре и службене саветодавне посете у складу са Годишњим  планом рада, за 2019 годину и
захтевима за спровођење инспекцијског надзора, а остваривањем радних задатака кроз месечне планове рада  инспектора.
 По пријему телефонских пријава или оних које стижу електронском поштом, Инспектор је  излазио на терен, како би на основу
процене степена ризика одлучивао о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности, о чему је
обавештавао  подносиоце  представки,  а  узимајући  у  обзир  да  је  Законом о  инспекцијском надзору  прописана  хитност  мера
уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне
опасности  по  животну  средину  и  здравље  људи.  Покренути  предмети  у  2019  години  решавани  су  законски  предвиђеним
роковима.

Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов исход, број 
покренутих управних поступака и њихов исход)

 У току 2020 године покренуто укупно 59 (педесетдевет) управних поступака по службеној дужности и 7 (седам) по захтеву
странке.  У току 2019 године  није било изјављених жалби по којима је првостепени орган решавао, односно није било одбачених,
неоснованих  нити  жалби  које  су  прослеђене  другостепеном  органу,као  ни  поништених  решења  првостепеног  органа,
обустављених поступака након одустанка од жалбе, нити покренутихуправних спорова.



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

У току 2019 године није било  притужби на рад Инспектора заштите животне средине Општинске управе Бечеј.

Обуке и други видови стручног усавршавања инспектора

У складу са обавезом инспектора везано за стручно усавршавање, Инспектор заштите животне средине Општинске управе Бечеј
је је у 2019 години присуствовао бројним обукама и саветовањима у циљу потпунијег извршавања послова инспекцијског надзора
У том смислу  Инспектор  заштите  животне  средине  Општинске  управе  Бечеј  је  присуствовао  обуци  за  инспекторе  КА
ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА – ПРАВНИ ОКВИР ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ( Примена Закона о инспекцијском надзору, Закона о
општем управном поступку и Закона о прекршајима ),  одржаном у периоду од 18.04-19.04.2019  године, у  Хотелу „ ИН“, у
Београду.  Семинар је  организован од  стране Националне Академије  за Јавну управу,  као  Пројекат  подршке Европске  уније
побољшању пословног окружења.
Инспектор  заштите  животне  средине  Општинске  управе  Бечеј  је  у  периоду  од  24.06.2019  до  28.06.2019  године,  на  позив
Министарства    заштите животне средине РС од 13.06.2019 године присуствовао семинару “КА ЕФИКАСНИЈОЈ ПРИМЕНИ ПРОПИСА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, који је организован од стране Министарства ЗЖС, на Борском језеру,у периоду од
24.06.2019 до 28.06.2019 године за инспекторе заштите животне средине који обављају поверене послове инспекцијског надзора
у области заштите животне средине, тужиоце и судије.
Инспектор заштите животне средине је такође присуство обуци: „ ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА
ИНСПЕКТОРА“, који је организован у Новом Саду,  28.10 и 29.10.2019 године.

Инспектор заштите животне средине је  такође дана   25.11.2019  године  присуствовао радном састанку за инспекторе заштите животне
средине ЈЛС “КООРДИНАЦИЈА ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ , одржаном у амфитеатру „ ФИМЕК “,у Новом
Саду, ул. Цвећарска 2.

Осим наведених обука, у складу са планом инспекцијског надзора  Инспектор заштите животне средине је редовно пратио измене и допуне
прописа преко Параграф Лекс-а.

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа

Иницијативе  и  предлози  за  измене  и  допуне  закона  и  других  законских  прописа  се  износе  на  стручним  семинарима  где  се  износе
проблематика  и искуства из праксе и предлажу могућа решања. За наведене иницијативе служе и разни тематски упитници које инспектор
попуњава и чиме се  бољег сагледавају евентуални проблеми приликом примене закона у пракси.

У 2019 години од стране инспектора заштите животне средине није било званично поднетих иницијатива за измене и допуне захтева

 С обзиром на неопходност испуњења ЕУ стандарда у области заштите животне средине, мишљење инспектора о могућој измени
или допуни важећих закона, без званично поднете иницијативе је да су потребне извесне измене у  Закону о заштити животне
средине, Закону о заштити природе и Закону о заштити ваздуха, као и доношења посебних подзаконских аката за инспекторе
заштите животне средине  везано за контролу  ИПАРД захтева .



Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему

 Сви подаци се редовно ажурирају на сајту Општинске управе општине Бечеј www.becej.rs, u opciji -сервис грађана, инспекцијски
надзор,  инспекција заштите животне средине  где  су  поред података  о инспектору  (  број  телефона и   е-маил  адреса,  број
канцеларије )  постављени Годишњи извештаји о раду Инспектора за: 2016, 2017 годину и 2018 годину и 2019 годину, као и
Годишњи план рада за 2018 годину и 2019 годину, Закони у примени, Контролне листе,  и Обрасци Захтева за утврђивање
испуњености  услова  сходно  прописима о заштити животне средине,  за потребе издавања лиценце за  обављање енергетске
делатности. 
Ажурирање података у информационом систему врши се по потреби, у складу са изменама закона и контролних листи.
Инспектор такође уредно води евиденцију података о предметима и у електронској форми.

Предмети се редовно ажурирају и архивирају преко електронске писарнице.

Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, пријавама за привредни 
преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција

У 2020 години није било покренутих прекршајних поступака , поступака за привредни преступ нити кривичних поступака.

Табеларни приказ извештаја о раду за 2020 годину

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020
ГОДИНУ 

сагласно чл. 44. Закона о 
инспекцијском надзору („Сл. 
гл. РС“ бр. 36/15)

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС:  САЊА БУЊЕВАЧКИ ИНСПЕКТОР  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
БЕЧЕЈ

ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ЗЖС
СТУДИЈА О
ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА

IPPC ОТПАД ВАЗДУХ БУКА НЕЈОН.
ЗРАЧЕЊА ПРИРОДА ∑

ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  РЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА

Број инспекцијских надзора/
активности планираних 
Годишњим планом

32 4 1 22 произв.
4 оператер - 2 - 1 66

Број сл. саветодавних 
посета планираних 
Годишњим планом

2 38

Број  редовних 
инспекцијских надзора 
планираних Годишњим 
планом

- 2 - 27

Број  ванредних 
инспекцијских надзорa 
планираних Годишњим 

1 1 ‘1 3 1 2 - 3 12



планом
Број обавештења о 
обавезама и доставе 
аката о примени прописа 
планираних Годишњим 
планом

19 19 - 19 19 19 - - 38

Број извршених редовних 
инспекцијских надзора 
планираних Годишњим 
планом

- - - - - - - - -

Број извршених ванредних 
инспекцијских надзора

Број извршених сл. 
саветодавних посета 
планираних Годишњим 
планом

1 5 4

Број извршених 
обавештења о обавезама 
и доставе аката о 
примени прописа 
планираних Годишњим 
планом

19 19 - 19 13 19 - - 19 

Бр
ој

 в
ан

р
ед

н
и

х
ин

сп
ек

ци
јс

ки
х 

на
дз

ор
а по представци, 

или ако је 
процењен висок 
или критичан 
ризик

1 - - - 1 4 - - 6

по захтеву 
надзираног 
субјекта

3 - - 2 - - - - 7

Број контролних 
инспекцијских надзора - - - - - 2 - - 2

Укупан број записника о 
извршеним ИН 4 - - 3 1 3 - - 11

Број записника са изреченим
мерама 4 - - 3 - - - 7

Укупан број службених 
белешки

Укупан број донетих 
решења - - - - 1 3 - - 4

Укупан број изречених 
забрана - - - - - 1 - - 1

Превентивни 
инспекцијски 
надзори

4 - - 1 1 4 - - 11



П
р

ев
ен

ти
вн

о
 д

ел
ов

ањ
е

Службене 
саветодавне 
посете/обавеш
тење и достава
аката

- - - - - - - - 9

Бр
ој

 п
о

д
н

ет
и

х
пр

иј
ав

а

Прекршајне 
пријаве - - - - - - - - -

Пријаве за 
привредни 
преступ

- - - - - - - - -

Кривичне 
пријава - - - - - - - - -

ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  НЕРЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА (члан 33. ЗОИН-а)

Број инспекцијских надзора 
над нерегистро-ваним 
субјектима 

- - - - - - - - -

Према Годишњем Плану инспекцијског надзора за 2020  Инспектор заштите животне средине у 2020 години остварио је следеће 
збирне резултате:\ 

Табеларни приказ спроведених надзора/активностипрема годишњем плану рада за 2020 приказан кроз временски
оквир
 
Правна лица,

предузетници,
физичка лица,

делатност,
локација

 Законски
оквир

Степен ризика /
контролна листа

 Број
надзора/

саветодавних
посета

Облик надзора/ саветодавних
посета  

Утрошено време 
укупан број дана по месецима 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 AUTOKAROSERIJA
2020

AUTOLIMARSKA
RADNJA, Бечеј,

Потиска 135
   Делатност:
одржавање и

поправка мотоених
возила

 Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски 

2 AGROKRUG
ZELJORADNIČKA
ZADRUGA, Бачко

 Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски 



Петрово Село 59
Делатност:гајење

жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица

КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

3 М  ЕТАЛОПРОМЕТ  
ДОО  КУЛА-РЈ
БЕЧЕЈ ,  Бечеј,
Петровоселскипут
бб, 
Делатност:
Неспецијализована
трговина на велико

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

Низак/
КЛ-01-02/02

 од 27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

4 SB ELECTRONICS,
Бечеј, Ивана
Ћирића 165

Надзор: Делатност:
Одржавање и

поправка моторних
возила

 Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски 

5 OLIVARO SERVIS
ODRŽAVAWE I

POPRAVKA
MOTORNIH

VOZILA,Бечеј, Првог
маја 90,

Делатност:
Одржавање и

поправка моторних
возила

 Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски 

6 ALEXEY CHIKIN PR,
Бечеј, Мајора Нађ

Шандора 45,  
Делатност: Ковање,

пресовање,
штанцовање и

ваљање метала;
металургија праха

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

7 BAŠIĆ-METAL,
Б.П.Село, Дожа

Ђерђа 54,
Делатност:

Mашинска обрада
метала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

8 FADIP PROIZVODNI
CENTAR DOO

EXPORT INPORT,

Закон о
управљању

отпадом

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски



Бечеј,
Петровоселски пут

2,
Делатност:

машинска обрада
метала

Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

9 АГРОКЛИП ДОО,
Бечеј, Николе
Алексића 3/Б,

Делатност:гајење
жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски 

1
0

A  UTO SERVIS  
DARKO, Бечеј,

Републиканска 61/а,
Делатност:

Mашинска обрада
метала

Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и вођење

евиденције.

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
1

MGMPLAMEN
COMPANY, Бечеј,
Индустријска бб, 

Делатност:
Mашинска обрада

метала
Надзор: 

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
2

.ЈП КОМУНАЛАЦ
БЕЧЕЈ,Бечеј,

Димитрија Мите
Милованов 5,

Делатност:Заштита
природе- Управљач
ПП“ Стара Тиса „код
Бисерног острва у
Бачком Градишту

Закон о
заштити
птироде
Надзор: 
Контрола

спровођења
обавеза

управљача
ПП

Низак/заштита
природе

КЛ-01-01/02
 од 27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
3

AKUMULATOR
SERVIS PLUS

AUTOELEKTRIČAR,
Бечеј, Главна 60

Надзор: 

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

1
4

.OTPAD PETROVIĆ,
Бечеј, Једанаестог

Закон о
управљању

Низак/
КЛ-01-02/01 од

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски



Новембра 118, 
Делатност: Поновна

употреба
разврстаних
материјала

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

27.12.2020

1
5

PLASTIKA SZR,
Бечеј, Хуњади

Јаноша 33, 
Делатност:Произво

дња осталих
производа од

пластике

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
6

М  ЕТАЛОПРОМЕТ  
ДОО КУЛА-РЈ
БЕЧЕЈ , Бечеј,

Петровоселски пут
бб, 

Делатност:
Неспецијализована
трговина на велико

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

Низак/
КЛ-01-02/01 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
7

ЕЛПА СИСТЕМ
ДОО,Бечеј,

Србобрански пут
37, 

Делатност:
Производња дрвне

амбалаже

Закон о
процени
утицаја
Надзор:

Контрола
извршавања

програма
праћења

утицаја на
животну
средину,
како је

наведено у
студији.

Низак/
КЛ-14-01/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

1
8

АГРАР-ПРО општа
земљорадничка

задруга; Радичевић,
Жарка Зрењанина

2,
Делатност: гајење

жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица
Надзор:

Предвиђена је
службена

саветодавна посета

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски



1
9

ŠJ-GIBANJ 96
SERVIS MOTORNIH

VOZILA, Бечеј, 
Делатност:Одржава

ње и поправка
моторних возила

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
0

     AMIR - 2017  
VULKANIZERSKA

RADNJA , Б.П.Село,
Патријарха
Вићентија

Проданова 22,
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
1

MАNUAL   SERVIS ZA  
POPRAVKU

POLJOPRIVREDNIH
MAŠINA, Бечеј,

Зилахи Лајоша 36,
Делатност:поправка

машина

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
2

F-PLAST SZR, Бечеј
Зилахи Лајоша 28, 

Делатност:
Производња

металних
конструкција и

делова
конструкција

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
3

MITROS STYLING
AUTOLIMARSKA I
UTOFARBARSKA
RADNJA, Бечеј,

Тополски пут 34,
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
4

ODRŽAVANJE I
POPRAVKA

MOTORNIH VOZILA
TAMAŠ ANGELI,

Бечеј, Хајдук Вељка
76,

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски



Делатност:Одржава
ње и поправка

моторних возила
Надзор:

2
5

.КЛАЈИЋ
домаћински

производи , радња
за осталу прераду и
конзервисање воћа

и поврћа,
Бачко Градиште,
ул.Школска 87,

Делатност: Остала
прерада и

конзервисање воћа
и поврћа
Надзор:

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
6

АГРО-СЕЛО   KIŠ  
DOO Б.Петрово

село, Впатријарха
Вићентија

Проданова ,10
Делатност: гајење

жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица
Надзор:

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
7

АУТОЕЛЕКТРИЧАР
РОБИ,

Бечеј,Петровоселск
и пут 111,

Делатност:Одржава
ње и поправка

моторних возила
Надзор:

Предвиђена је
службена

саветодавна посета

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
8

.KWS AD-Семенски
дорадни центар,

Бечеј,Индустријска
бб ,

Делатност: гајење
жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица

Закон о
процени
утицаја
Надзор:

Контрола
извршавања

програма
праћења

утицаја на
животну
средину,

КЛ-01-01/02
 од 27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски



како је
наведено у

студији.
2
9

AUTOKAROSERIJA
2020

AUTOLIMARSKA
RADNJA,Бечеј,
Потиска 135

Делатност:Одржава
ње и поправка

моторних возила
Надзор:

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

x

3
0

RR AUTOSERVIS
Бечеј,

републиканска 50
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

x

3
1

Потисје- Бечеј ДОО,
Бечеј,Уроша

Предића бр. 2,  
Делатност:

Скупљање отпада
који није опасан

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

КЛ-01-02/01
КЛ-06-01/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
2

.SUKUR METAL DOO,
Бечеј, Тополски

пут,
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила 

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
3

T  UBIK METAL  
MAŠINSKA OBRADA
METALA, Б.П.Село,
Цигљарски пут 83, 

Делатност:
машинска обрада

метала
Надзор: 

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
4

GLANC-610 DOO,
Б.П.Село,П.В.Прода

нова 48,
Делатност:

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

x



одржавање и
поправка моторних

возила

 од 27.12.2020

3
5

SELTIK-I MAŠINSKA
OBRADA METALA,

Б.П.Село,
Владимира Назора

40,
Делатност:

машинска обрада
метала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
6

SOJAPROTEIN AD
BEČEJ , Бечеј,
Индустријска,
 Делатност:

Производња уља и
масти 

Надзор: 
Контрола
услова из

интегрисане
дозволе

КЛ-14-01/02
 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

3
7

 UNIFLEX MS SZTR,
Делатност: 

машинска обрада
метала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
8

FAVORIT GLASS
SERVIS MOTORNIH

VOZILA,БЕЧЕЈ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА

51
Делатност:

одржавање и
поправка моторних

возила 

 

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

x

3
9

 Доо. Врањеш 
М промет, 

Иђошки пут број 
2,

 Делатност:
Повна употреба 

разврстаних 
материјала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

Низак/
КЛ-01-02/01

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

Према Годишњем Плану инспекцијског надзора за 2020 годину нису спроведени: 



Табеларни приказ редовних надзора/активности које нису спроведене према годишњем плану рада за 2020 

Правна лица,
предузетници,
физичка лица,

делатност,
локација

 Законски
оквир

Степен ризика /
контролна листа

 Број
надзора/

саветодавних
посета

Облик надзора/ саветодавних
посета  

Утрошено време 
укупан број дана по месецима 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2

3

4 AKUMULATOR
SERVIS PLUS

AUTOELEKTRIČAR,
Бечеј, Главна 60

Надзор: 

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
1

MАNUAL   SERVIS ZA  
POPRAVKU

POLJOPRIVREDNIH
MAŠINA, Бечеј,

Зилахи Лајоша 36,
Делатност:поправка

машина

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
2

F-PLAST SZR, Бечеј
Зилахи Лајоша 28, 

Делатност:
Производња

металних
конструкција и

делова
конструкција

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02 од

27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
3
2
4
2
5
2
6

АГРО-СЕЛО   KIŠ  
DOO Б.Петрово

село, Впатријарха

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски



Вићентија
Проданова ,10

Делатност: гајење
жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица
Надзор:

КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

2
7

АУТОЕЛЕКТРИЧАР
РОБИ,

Бечеј,Петровоселск
и пут 111,

Делатност:Одржава
ње и поправка

моторних возила
Надзор:

Предвиђена је
службена

саветодавна посета

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

2
8

.KWS AD-Семенски
дорадни центар,

Бечеј,Индустријска
бб ,

Делатност: гајење
жита ( осим
пиринча ),

легуминоза и
уљарица

Закон о
процени
утицаја
Надзор:

Контрола
извршавања

програма
праћења

утицаја на
животну
средину,
како је

наведено у
студији.

КЛ-01-01/02
 од 27.12.2020

1 Редован надзор
теренски и/или канцеларијски

2
9

AUTOKAROSERIJA
2020

AUTOLIMARSKA
RADNJA,Бечеј,
Потиска 135

Делатност:Одржава
ње и поправка

моторних возила
Надзор:

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

x

3
0

RR AUTOSERVIS
Бечеј,

републиканска 50
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

теренски и/или канцеларијски

x

3 Потисје- Бечеј ДОО, Закон о КЛ-01-02/01 1 редован надзор x



1 Бечеј,Уроша
Предића бр. 2,  

Делатност:
Скупљање отпада
који није опасан

управљању
отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

КЛ-06-01/02
 од 27.12.2020

теренски и/или канцеларијски

3
2

.SUKUR METAL DOO,
Бечеј, Тополски

пут,
Делатност:

Одржавање и
поправка моторних

возила 

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
3

T  UBIK METAL  
MAŠINSKA OBRADA
METALA, Б.П.Село,
Цигљарски пут 83, 

Делатност:
машинска обрада

метала
Надзор: 

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
4

GLANC-610 DOO,
Б.П.Село,П.В.Прода

нова 48,
Делатност:

одржавање и
поправка моторних

возила

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

x

3
5

SELTIK-I MAŠINSKA
OBRADA METALA,

Б.П.Село,
Владимира Назора

40,
Делатност:

машинска обрада
метала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

3
6

SOJAPROTEIN AD
BEČEJ , Бечеј,
Индустријска,
 Делатност:

Производња уља и
масти 

Надзор: 
Контрола
услова из

интегрисане
дозволе

КЛ-14-01/02
 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

3
7

 UNIFLEX MS SZTR,
Делатност: 

Закон о
управљању

отпадом

Низак/
КЛ-01-08/02

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x



машинска обрада
метала

Надзор: 
Контрола

управљања
отпадом и
вођење

евиденције.
3
8

FAVORIT GLASS
SERVIS MOTORNIH

VOZILA,БЕЧЕЈ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА

51
Делатност:

одржавање и
поправка моторних

возила 

 

Заштита
животне
средине

Низак/
КЛ-01-01/02
КЛ-01-08/02
КЛ-01-10/02
КЛ-01-11/02

 од 27.12.2020

1 Службена саветодавна посета;
обавештење, достава аката;

x

3
9

 Доо. Врањеш 
М промет, 

Иђошки пут број 
2,

 Делатност:
Повна употреба 

разврстаних 
материјала

Закон о
управљању

отпадом
Надзор: 
Контрола

постројења
за

управљање
отпадом 

Низак/
КЛ-01-02/01

 од 27.12.2020

1 редован надзор
теренски и/или канцеларијски

x

 
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

           ИЗМЕНЕ ПЛАНА У СЛУЧАЈУ НЕПРЕДВИЂЕНИХ ОКОЛНОСТИ

Према искуству из претходних година, план за 2019 годину остварен је уз измене до којих је дошло услед  нових сазнања о
надзираном субјекту или уколико инспекцијски надзор није било могуће спровести у предвиђеном периоду, због обима посла, те
је у том случају планирани  инспекцијски надзор/сл. Саветодавна посета одложена  или је субјекат предвиђен за надзор  замењен
другим.

 ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА



Један од  циљева делотворног спровођења инспекцијског надзора у области заштите животне средине је и унапређење квалитета
рада Инспектора  заштите животне  средине.   Унапређење квалитета  рада Инспектора заштитеживотне средине постиже се
стављањем  приоритета  на  превентивне  мере,  надзирање  и  контролу  њиховог  спровођења  у  сврху  потпуног  елиминисања
штетних утицаја или свођења истих на најмању могућу меру, а што се остварује:

- побољшањем квалитета и искоришћености капацитета и опреме,
- обезбеђењем услова за извршење решења (средстава за ангажовање  трећих лица, простора за одузете предмете и сл);
- дизајнирањем делокруга рада;
- прецизним дефинисањем радних задатака и њиховом интегрцијом у послове и организациону структуру;
- прецизним дефинисањем радних задатака и њиховом интегрцијом у послове и организациону структуру;
- планирањем процеса обуке и изградња персоналних вредности које ће омогућити ефикасније извшавање садашњих и будућих 
послова;
- идентификацијом и проценом нивоа стручне оспособљености кадрова;
- решавањем  организационих проблема на радном месту;
- формирањем јединствене базе података;- обезбеђењем здраве социјалне климе у организацији како би се олакшало пословање
и увођење новина у пословању.
Сврха сталног унапређења квалитета рада Инспектора  заштите животне средине је да промовише значај очувања и унапређења
квалитета   животне  средине  а  у  циљу  очувања  здравља  и  бољег  квалитета  живота  грађана.  Визија  сталног  унапређења
квалитета рада Инспектора за заштиту животне средине је заштита и унапређење животне средине и здравље људи.

 УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ

Zакони и подзаконска акта у примени:  Иако је највећи број европских директива транспонован у наше законодавство,
будући да су донети  бројни закони и подзаконска акта  са циљем да се наше законодавство усклади са захтевима директива ЕУ и
даље долази до великих проблема у имплементацији. Ово се посебно односи на постојеће објекте, тј. на индустријска постројења
чија је технологија застарела и не задовољава савремене стандарде. С обзиром на неопходност великих инвестиција у циљу
достизања ЕУ стандарда и у наредном периоду очекују се проблеми у контроли инспекције током надзора ових објеката.

 Предлог:

1 Ревизија појединих законских прописа.( Закона о заштити животне средине, Закона о заштити природе)

2.Увођење измена  у казнену политику.

3. Израда предвиђених подзаконских аката ( пре свега општинских одлука )



Сарадња са министарствима, републичким органима и организацијама, покрајинским и локалним органима управе
: У бројним областима је неопходно да инспекција има добру сарадњу и често и заједничке активности са другим министарствима,
органима и организацијама. Активности у области енергетике, рударства (рударски отпад, јаловишта), пољопривреде (фарме,
животињски отпад), комуналних делатности (комунални отпад), здравља (медицински отпад, извори јонизујућих зрачења), утичу
на стање животне средине и превазилазе законом прописане надлежности ове инспекције.

Предлог:

1. Ревизија појединих законских прописа и израда предвиђених подзаконских аката.

 2.Ревизија дозвола.

Поверени послови: Поверени послови покрајинским и локалним органима управе у делу инспекцијског надзора су чест извор
незадовољства грађана. Због непознавања поделе надлежности,  честе су представке грађана на рад инспекцијских органа.

 Предлог:

1.Координација инспекцијског надзора са прецизно дефинисаним задацима и роковима.

2. Јачање капацитета инспекцијског надзора  локалних самоуправа.

 Правосуђе     : Пријаве које подносе инспектори су често без ефекта због бројних разлога. Често се одбацују због застарелости.
Током суђења инспектори немају правну помоћ. Уколико и дође до пресуде казне су најчешће испод законског минимума и као
такве не делују дестимулишуће на починиоце.

Предлог:

1. Обезбеђење правне помоћи инспектору у поступцима пред судом.

2. Едукација судова и тужилаштва и формирање специјализованих одељења који се баве заштитом животне средине.

Стручна оспособљеност инспектора: Иако инспектори током свог рада похађају бројне обуке, тренинге и семинаре и при том
су специјализовани за одређене области, уочава се потреба даљег сталног стручног усавршавања.

Предлог:



1. едукација инспектора  у областима за које постоји потреба,

2. повећање броја инспектора у посебним областима на локалном нивоу.

Техничка опремљеност инспекције : Недостатак службених возила и рачунарске опреме је делимично решен,  али још увек
има пуно проблема око основних средстава за рад инспектора. Расположиво возило користи се сем за инспекцијски надзор и за
друге намене, те је коришћење истог ограничено.   Приступ интернету са терена је такође проблем.

 Предлог:

1. У овиру средстава ЕУ која се могу искористити за јачање капацитета инспекције предложизти средства за опремањеинспекције
преносним рачунарима и осталом неопходном техничком  опремом.

Медији: Сарадња са медијима се одвија на нивоу давања информација. Новинари који се баве проблемом животне средине,
често нису довољно упућени у материју, а истовремено теже сензационалистичким чланцима.

Предлог:

1. Проактиван приступ инспекције за чије је остварење потребно одредити стручну особу за послове ПР за инспекцију.

 2 Указивање на одређене проблеме и тематски рад са одабраним новинарима

 Поверени послови: Капацитети општина и градова су у највећем броју случајева недовољни за обављање инспекцијских
послова који су им поверени.  Координација поверених послова од стране републике је могућа преко Закона о инспекцијском
надзору, али су то слаби механизми који не обећавају повећање ефикасности у догледно време.

 Предлог:

1. Јачање капацитета локалних самоуправа.

ЗАКЉУЧАК

Инспектор за заштиту животне средине у 2019 години је:

   у  складу  са  расположивим техничким  средствима,  временским  оквиром  и  непредвиђеним  ограничавајућим  околностима
( непланирани радни задаци ) поступао ј и спроводио активности у складу са донетим Планом рада за 2019. годину;

  баговремено и одговорно приступио спровођењу Закона о инспекцијском надзору;



  сходно закону о инспекцијском надзору,   у  складу са потребама и могућностима присуствовао   обукама  у  оквиру  својих
надлежности везано за примену Закона из области заштите животне средине ;

 у складу са Законом о инспекцијском надзору на општинском сајту иницирао  постављање важећих закона из облсати заштите
животне средине и контролних листа са проценом ризика из различитих области надзора.  Постојеће контролне листе се редовно
ажурирају  и  усаглашавају  са  усвојеним  изменама  прописа.  За  све  новоусвојене  прописе  извршено  је  формирање  нових
контролних листи. Такође су постављени и извештај о раду инспектора у 2016, 2017 и 2018  години и план рада за 2019 годину .

   успешно обављао стручне и административно - техничке послове у складу са важећим планом годишњих активности.

   благовремено  припремио  месечне  и  кварталне планове инспекцијског надзора  и  извештаје  о  спроведеним планираним
активностима, а у складу са годишњим планом рада за 2019. годину  односно са Законом о инспекцијском надзору, на које је
Одбор за координацију инспекцијског надзора дао позитивно мишљење.

    припремао  и  достављао  одговоре  по захтевима свих  заинтересованих  страна који  су  упућивали захтеве  по  Закону  о
слободном приступу  информацијама  од јавног  значаја  .  Сарадња са  различитим организацијама,  институцијама  и  органима
огледала се у континуираној непосредној комуникацији и давању одговора у законским прописаним роковима.

                                                                               Инспектор заштите животне средине   
     Сања Буњевачки   

 


