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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  БЕЧЕЈ ЗА  2016. ГОДИНУ

Инспектор  заштите  животне  средине  Одељења за  урбанизам, грађевинарство 
комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  Општинске управе Бечеј је у 
периоду  од 01.01.2016. до 31.12.2016. године по службеној дужности покренуо 22 
предмета у попису аката и 43 вануправна предмета .

Табеларни приказ:

МЕСЕЦ 1-12
Врста предмета Запримљени 

предмети
Решени 

предмети
Предмети у раду

Управни предмети

- по захтеву странке

3 3 /

кл. број 501
Управни предмети 

- по службеној дужности

 19  19 1

кл. број 501
Вануправни предмети

кл. број 501 43 43 /

Укупно 65    64 1



Табела вршења инспекцијскијских надзора у току 2016 године.

Ред. 
број

Пословни процес 
приликом

инспекцијског 
надзора

Број 
предмета

Врста 

инспекцијског 
назора

Степен 
ризика

1. Вршење 
инспекцијског 
надзора -редован 
инспекцијски надзор 
, на основу Закона о 
заштити животне 
средине 

5

- редован

теренски,

канцеларијски

низак

средњи

2. Вршење 
инспекцијског 
надзора редован 
инспекцијски надзор , 
на основу Закона о 
управљању отпадом

5

- редован

теренски,

канцеларијски

низак

средњи

3. Вршење 
инспекцијског назора 
редован инспекцијски 
надзор , на основу 
Закона о заштити од 
буке у животној 
средини 

4

- редован

теренски,

канцеларијски

низак

средњи

4. Вршење 
инспекцијског 
надзора редован 
инспекцијски надзор, 
на основу Закона о 
процени утицаја на 
животну средину

1

 Редован,

теренски,

канцеларијски

низак

средњи



5. Вршење 
инспекцијског 
надзора редован 
инспекцијски надзор, 
на основу Закона о 
заштити природе

4

- редован

канцеларијски

средњи

висок 

6. Вршење 
инспекцијског 
надзора-Поступање 
по представкама и 
захтевима странака 
ванредан,инспекцијск
и  надзор , на основу 
Закона о заштити 
животне средине 

2

Ванредан

теренски,

канцеларијски

    

низак

средњи

7. Вршење 
инспекцијског 
надзора-Поступање 
по представкама и 
захтевима странака 
ванредан,инспекцијск
и  надзор , на основу 
Закона о управљању 
отпадом

1

ванредан

канцеларијски

низак

средњи

8. Вршење 
инспекцијског 
надзора-Поступање 
по представкама и 
захтевима странака 
ванредан,инспекцијск
и  надзор , на основу 
Закона о заштити од 
буке у животној 
средини 

         /

   ванредан

теренски,

канцеларијски

   Низак

   средњи

9. Вршење 
инспекцијског 
надзора-Поступање 
по представкама и 
захтевима странака 
ванредан,инспекцијск
и  надзор , на основу 
Закона о процени 
утицаја на животну 

          1 Ванредан

теренски,

канцеларијски

низак

средњи



средину

10. Вршење 
инспекцијског 
надзора-Поступање 
по представкама и 
захтевима странака 
ванредан,инспекцијск
и  надзор , на основу 
Закона Закона о 
заштити природе

           /           /  /

У  смуслу  превентивног  деловања  Инспектор  заштите  животне  средине је  на 
званичној интернет страници општине Бечеј (www..becej.rs,  опција Сервис грађана, 
Заштита животне средине) објавила контролне листе издате од стране Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине  Републике Србије које се примењују у 
поступку редовног и ванредног инспекцијског надзора, како би  надзирани субјекти 
били предходно упознати са предметом и поступцима контроле  инспектора заштите 
животне  средине приликом  инспекцијског  надзора,  а  све  у  сврху   законитог  и 
безбедног  пословања  и  поступања  надзираних  субјеката  На  истој  страници су 
објављене  и обавезе и дужности инспектора у области заштите животне средине у 
склопу обавеза Одсека заштите животне средине и просторног планирања,  као и 
списак  важећих законских  аката  које  инспекција  заштите  животне  средине 
примењује  у  свом  раду.  Странкама  у  поступку,  надзираним  субјектима  и 
подносиоцима представки пружена је стручна и саветодавне подршка У општинској 
управи Бечеј, послове инспекцијског надзора у области  заштите животне средине 
обавља један  инспектор који је у складу са обавезама стручног усавршавања у току 
2016 године похађао стручне семинаре и као обавезан део стручног усавршавања, 
обуку  у вези са Законом о инспекцијском надзору, који је почео да се примењује 
крајем априла 2016 године.   Инспектор  заштите животне средине је у  складу са 
обавезама везаним за наведени закон, прилагођавао обрасце општих аката везаних 
за инспекцијски надзор законима из области заштите животне средине, предузимао 
превентивне активности сходно законима из области заштите животне средине и 
обавештавао надлежне органе јединице локалне самоуправе и друге имаоце јавних 
овлашћења и предлагао мере за предузимање активности сходно обавезама ових 
органа  у  вези  са  законима  из  области  заштите  животне  средине, радио  на 
обавештавању грађана, припремао податке о привредним субјектима предвиђеним 
за инспекцијски надзор, вршио и друге послове по налогу надређених . 

  


