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У складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору ( „ Службени гласник РС „ 
бр.36/2015, 44/2018 др.закон и 95/2018 ) и уз инструкције Министарства за заштиту 
животне средине , Сектора за предострожност у животној средини  од 31.03.2020.године , 
Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Кула доноси :   
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
 
Инспекција за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора у 
контроли примене закона и других прописа из области заштите животне средине са циљем 
да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност 
пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице . 
Посао заштите и унапређења животне средине  у одељењу  за инспекцијске послове , 
обухвата надзор над извршавањем закона и других прописа чије је непосредно спровођење 
поверено јединици локалне самоуправе и послове који се односе на мере заштите при 
планирању и изградњи објеката , заштиту ваздуха , заштиту од буке , заштиту од 
нејонизујућег зрачења , управљање отпадом , заштиту природних добара и др. 
 
 
 
Информације о ради 
1.Превентивно деловање инспекције и обавештавање јавности – број спречених или битно 
умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена права , добра и 
интересе  
 
У извештајном периоду за 2019.годину,  је било активности од стране привредних 
субјеката и оператера чијим је радом дошло до настанка штетних последица по околину и 
законом заштићена права , добра и интересе.  
У складу са Законом о инспекцијском надзору , инспектор је извршила 8. превентивних 
инспекцијских надзора и 4. службене саветодавне посете. Вршено је и превентивно 



деловање приликом редовне инспекцијске контроле привредног субјекта , чиме се постиже 
ефикаснија примена законских прописа. Превентивно деловање инспекције за заштиту 
животне средине остварено је делом кроз објављивање Плана инспекцијског надзора за 
2019.годину и контролних листи из различитих области заштите животне средине на сајту 
општине Кула ( kula.rs ). У 2019.години  издато је од стране инспекције за заштиту 
животне средине  7. Записника са изреченим мерама за отклањање неправилности у раду 
привредних субјеката и 1.Решење са наложеним мерама за отклањање незаконитог 
поступања привредног субјекта. 
 
2.Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке 
 
Инспектор за заштиту животне средине по потреби  пружа стручну помоћ 
заинтересованим физичким  лицима  и надзираним субјектима у смислу давања стручних 
објашњења упознавања са обавезама из прописа и указивања надзираним субјектима на 
могуће забране , односно штетне последице њиховог незаконитог рада. 

 У извештајној години јавност је обавештавана о раду инспекције за заштиту 
животне средине и кроз званична саопштења 2.  , интрвју инспектора новинарима 
1., ТВ Војводина 1. и слично )  

 Током 2019.године инспектор за заштиту животне средине је вршила и службене 
саветодавне посете са циљем предузимања превентивних мера и других активности 
усмерених ка подстизању законитог и безбедног пословања и поступања у 
спречавању настанка штетних последица по заштиту животне средине . У току 
2019.године извршено је 4. службене саветодавне посете  ( 2. по службеној 
дужности : заштита од  буке ,  управљање неопасним отпадом  , 2. по захтеву 
надзираног субјекта  : заштита ваздуха ,управљање  неопасним отпадом 

 Није било издавања аката о примени прописа 
 Било је 8. превентивних инспекцијских надзора , 5. из области контроле Студије о 

процени утицаја на животну средину , 1. из области надзора управљања неопасним 
отпадом и 2. из области заштите од буке. 

 Надзирани субјекти нису слали податке о самоконтроли. 
 Нису колективно вршене обуке надзираних субјеката и других заинтересованих 

лица , нити су публикована упутства за рад . Обично се смернице и упутства за рад 
дају кроз лични разговор или путем телефона . 

 
 
3.Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописима који се мери помоћу контролних листи 
 
Ниво усклађености и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом мери 
се помоћу контролних листи које се користе у току редовног инспекцијског надзора. 
Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и 
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима бивали обавештени на 
прописан начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском 
надзору. Сами инспекцијски надзори вршени су према контролним листама за одређене 
области надзора а које се налазе објављене на сајту Министарства заштите животне 
средине и општине Кула . У складу са годишњим планом инспекцијског надзора обављани 
су надзори у следећим областима животне средине :  
 Област управљања отпадом 
 На основу Закона о управљању отпадом извршено је 2. ванредна  и 2.редовна 
планирана инспекцијска надзора надзора у области управљања инертним и неопасним 



отпадом . У питању је контрола рада са неопасним отпадом  и контрола документације која 
прати овакву врсту делатности регистрованих правних лица и предузетника ,  којима је 
издата дозвола од стране општине Кула за управљање отпадом.  
 Област заштите животне средине 
 На  представке  и  на основу захтева надзираних субјеката  – бензинских станица , у 
погледу испуњености услова за обављање енергетске делатности, као и корисника ИПАРД 
подстицајних средстава у области пољопривреде, вршени су ванредни утврђујући 
инспекцијски надзори и сачињавани извештаји о испуњености услова са аспекта заштите 
животне средине. Током 2019.године било је 7.ванредна инспекцијска надзора по горе 
наведеном основу. 
 Област заштите ваздуха 
 У складу са Законском регулативом која дефинише област заштите ваздуха 
извршен је 3 .редовни инспекцијски надзори код оператера који су у обавези да врше 
предвиђена мерења загађујућих материја из стационираних извора загађивања. 

Област заштите животне средине од буке 
 На основу Заштите од буке у животној средини извршено је 5. редовних 
планираних инспекцијска надзора  код надзираних субјеката, који су обављали делатност а 
нису извршили обавезе предвиђене законом а и који то јесу. 
    Област Студија о процени утицаја на животну средину 
На основу Закона о процени утицаја на животну средину извршено је 2.ванредна и 
2.редовна планирана инспекцијска надзора , ванредни инспекцијски надзори су се 
односили на област управљања неопасним отпадом предвиђених Студијом о процени 
утицаја на животну средину , а редовни инспекцијски надзори су обухватали праћење 
утицаја електромагнетног зрачења на животну средину на територији општине Кула 
предвиђених Студијом о процени утицаја на животну средину , надзор Базних станица 
мобилне телефоније . 
 
Контролне листе су коришћене при реализацији 12. редовних запланираних инспекцијских 
надзора у 2019.години  и објављене су на сајту општине Кула , kula.rs ,о чему су надзирани 
субјекти били обавештени кроз обавештења о предстојећим инспекцијским надзорима. 
 
4.Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 
законом заштићена права , добра и интересе ( корективно деловање инспекције ) 
 
Током 2019.године Инспектор за заштиту животне средине поступала је у оквиру својих 
права , дужности и овлашћења у случајевима у којима је на основу утврђеног чињеничног 
стања записнички налагано надзираним субјектима извршавање корективних мера 
сагласно прописима који регулишу област заштите животне средине. На основу својих 
овлашћења инспектор је донела 7. записнички налаганих мера за отклањање утврђених 
неправилности. 
 
 
5.Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима 
 
У 2019.години нису утврђени нерегистровани субјекти који обављају делатност или врше 
неку активност на територији општине Кула. 
 
 
 
 
6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству 



 
Инспекција за заштиту животне средине је вршила заједничке инспекцијске надзоре са 
комуналном инспекцијом и фитосанитарном инспекцијом , али је по потреби и у усменом 
контакту са другим инспекцијама ( највише покрајинском инспекцијом за заштиту животне 
средине ) ради размене информација и консултација. 
Инспектор поступајући по у границама предмета инспекцијског надзора предузима и 
проверава радње које су садржане у контролној листи , користећи се свим добијеним 
смерницама , препорукама и инструкцијама , приликом сваког ажурирања контролних 
листи обавештени смо од стране надлежног Министарства о томе , и све наведено служи у 
циљу унапређења инспекцијског надзора. 
 
 
7.Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора 
 
Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору , 
сачињен је годишњи план надзора инспектора за заштиту животне средине за 2019.годину 
на који је позитивно мишљење дато од стране министарства за заштиту животне средине. 
Реализација плана за 2019.годину износи 100% редовних инспекцијских надзора и 90% 
ванредних инспекцијских надзора који су вршени по представкама физичких лица или по 
захтеву надзираног субјекта. 
 
 
Укупан број инспекцијских надзора 40  
Редовних инспекцијских надзора 12  
Ванредних инспекцијских надзора  9   
Прекршајне пријаве  0   
Записника 40  
Решења  1  
Службене саветодавне посете  4  
Превентивни инспекцијски надзор  8  
 
 
 
8.Ниво координације инспекцијског надзора 
 
Током 2019.године инспектор за заштиту животне средине је координисала са 
покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине , заједнички рад се сагледавао у 
области контроле Студије процене утицаја на животну средину , за пројекат таложних 
поља и решавање проблематике отпадних вода у Фабрици шећера у Црвенки .Покрајинска 
инспекција је одрадила део који се односио на контролу квалетета воде који је у њиховој 
надлежности везано за Закон о заштити вода . Био је 1 заједички инспекцијски надзор у 
2019.години. .  
 
 
9.Материјални , технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 
 
Инспекцијски надзор и службене контроле су спроведене употребом расположивих 
људских ( 1. инспектор за заштиту животне средине са високом стручном спремом , 
положеним државним , и испитом за инспекцијски рад ) и материјалних ресурса. 



Што се тиче материјално техничког положаја инспектора јединица локалне самоуправе је 
обезбедила једно возило које користи комплетно Одељење за инспекцијске послове , као и 
канцеларију са пратећом опремом ( рачунар, штампач, службени телефон - фиксни ...). 
Инспектор за заштиту животне средине у општини Кула , обавља само послове из области 
инспекцијског надзора заштите животне средине , и у надлежности има и Одлуку о 
условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула. 
 
 
10.Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 
 
Инспектор за заштиту животне средине у 2019.години се придржавао рокова прописаних 
Законом о инспекцијском надзору као и рокова прописаних Законом о општем управном 
поступку. 
 
 
11.Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 
 
На записнике инспектора за заштиту животне средине у 2019.години није било примедби , 
о извршеним инспекцијским надзорима. 
У 2019.години није било жалби на решења инспектора за заштиту животне средине. 
Жалби на поступање инспектора за заштиту животне средине у 2019.години , није било. 
 
 
12. Поступање у решавању притужбе на рад инспекције 
 
Није било поступања на примедбе и притужбе на рад инспектора за заштиту животне 
средине у 2019.години. 
.  
 
 
 
13.Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 
 
У 2019.години инспектор за заштиту животне средине општине Кула је учествовао на 
петодневном  семинару у Зрењанину , који је организовало Министарство за заштиту 
животне средине са циљем што боље координације свих субјеката који могу допринети 
бољој сарадњи и разумевању у области заштите животне средине , медија , невладиног 
сектора и инспектора за заштиту животне средине и примени законске регулативе  . 
Присуствовала сам и састанку , у организацији Сектора за надзор и предострожност у 
животној средини за инспекторе ЈЛС , везано за координацију послова инспекцијског 
надзора из деловања републичке инспекције , поверених аутономној покрајини и јединици 
локалне самоуправе , како би допринели још ефикаснијем поступању у складу са 
прописаним надлежностима и овлашћењима , одржаном у Новом Саду . 
 
 
14.Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 
 
Од стране инспектора за заштиту животне средине општине Кула , није било иницијатива 
за измену и допуну закона и других прописа. 
 
 



15.Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом 
систему 
 
У предходном периоду запослени на пословима инспекцијског надзора су успешно 
приступили апликацији е-Управа у организацији Министарства државне управе и локалне 
самоуправе која, запосленима омогућава размену података којима располажу државни 
органи ЈЛС, неопходни за решавање управних предмета који се воде по ЗУП-у. 
Инспекција за заштиту животне средине у свом раду за потребе инспекцијског надзора 
користи информационе податке АПР , РГЗ , добијају се подаци од МУП РС и користе се у 
складу са одредбама Закона о заштити података о личности. 
Уједно се врши евиденција предмета кроз Интерни електронски информациони систем 
МЕГА и референтским књигама. 
 
16.Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 
 
. 
 
17.Исходи поступања правосудних органа 
 
Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка 
који су поднети од стране инспектора за заштиту животне средине у 2019.години , је био 0.  
Инспектор за заштиту животне средине општине Кула , није подносио у 2019.години 
правосудним органима пријаве за привредни преступ и није било кривичних пријава. 
 
 
 
18. Преглед постављених радних циљева и збирни приказ њиховог извршавања 
 
Радни циљеви као појединачни циљеви које службеници морају да остваре на радном 
месту у одређеном периоду оцењивања а који се изводе из сврхе и описа радног места , 
утврђивања конкретних , мерљивих , оствариваних , реалних и временски ограничених 
циљева у организацији су задати у оквиру Систематизације радних места запослених у 
општинској управи Кула : 1.послови инспекцијског надзора у области заштите животне 
средине , 2.управно-правни послови у вези инспекцијског надзора из области заштите 
животне средине , 3. управни послови у непосредном спровођењу закона и других прописа 
из области заштите животне средине а чије је спровођење у надлежности општине , 
4.инспектор за заштиту животне средине предлаже и припрема нацрте аката које доноси 
Скупштина општине ,председник општине и Општинско веће из области зжс , а за чије 
спровођење је одговорно одељење за инспекцијске послове , 5.инспектор зжс учествује у 
изради нормативних аката , 6. обавља и друге послове које му повери Скупштина општине 
, председник општине и начелник општинске управе. 
Оцењивање рада службеника Одељења за инспекцијске послове врши Руководилац 
Одељења за инспекцијске послове на крају календраске године . У 2019.години , инспектор 
за заштиту животне средине је оцењен од стране Руководиоца одељења за инспекцијске 
послове са оценом 3. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    број 
Укупно налога за инспекцијски надзор                                                                      23 
Налози за инспекцијски надзор                     Редовни                                                12 
                                                                        Ванредни                                              11 
                                                                        Допунски                                               0                        
Врсте инспекцијског надзора                        Редовни                                                12 
                                                                        Ванредни                                               6 
                                                                        Ванредни –утврђујући потврђујући     5   
                                                                        Допунски                                               0 
                                                                        Контролни                                            17                         
Облици инспекцијског надзора                    Канцеларијски                                         3 
                                                                       Теренски                                                10 
                                                                       Канцеларијско-теренски                        27 
Записник                                                                                                                        35 
Службена белешка                                                                                                        10 
Извештаји                                                                                                                        2 
Дописи                                                                                                                             3 
Решења , жалбе , закључци                            Изречене мере                                        1      
                                                                         Забране                                                   1 
                                                                         Привремена одузимања предмета         0 
                                                                            Извршење решења                               1 
                                                                            Жалба на решење                                 1                                                                    
Инспекцијски надзор на нерегистрованим субјектима                                                  0 
Превентивно деловање                                      Превентивни инспекцијски надзор      8 
                                                                            Саветодавне посете                              4 
Пријаве ( прекршајне , за привредни преступ, кривичне )                                             0 
Укупан број предмета                                                                                                    25 
 
 
 
 
Извештај сачинила , 
 
 
 
 
                                                                                Инспектор за заштиту животне средине 
                                                                                                Биљана Леовац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


