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НАДЛЕЖНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Инспекција за заштиту живптне средине пбавља ппслпве инспекцијскпг надзпра 

кпји се пднпсе на: емисију буке у живптнпј средини према Закпну п заштити пд буке у 

живптнпј средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021); услпве и мере пд штетнпг дејства 

нејпнизујућих зрачеоа у живптнпј средини при кпришћеоу извпра нејпнизујућег 

зрачеоа према Закпну п заштити пд нејпнизујућих зрачеоа („Сл. гласник РС", бр. 

36/2009); кпнтрплу мера утврђених у ппступку прпцене утицаја прпјеката на живптну 

средину Закпну п прпцени утицаја на живптну средину ("Службенпм гласнику РС", бр. 

135/2004 и 36/2009); кпнтрплу услпва и мера утврђених у интегрисаним дпзвплама за 

рад ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти према Закпн п интегрисанпм спречаваоу и 

кпнтрпли загађиваоа живптне средине („Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 25/2015); 

услпва и мера утврђених у дпзвплама за управљаое неппасним и инертним птпадима 

издатим пд пвпг пргана према Закпну п управљаоу птпадпм ("Сл. гласник РС", бр. 

36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закпн); услпва и мера утврђених у дпзвплама 

за рад у складу са чл. 56. Закпна п заштити ваздуха ("Службенпм гласнику РС", бр. 

36/2009 и 10/2013); услпва и мера утврђених актима дпнетих у складу са Закпнпм п 

заштити прирпде ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016); 

пцену мера и ппступака за смаоеоа утицаја на живптну средину и израду предлпга за 

измену услпва утврђених у дпзвпли кап и оену ревизију, пдузимаое или пбнављаое; 

кпнтрплу и праћеое пператера; кпнтрплу упптребе и кпришћеоа пдгпварајућих 

технплпгија и ефикаснпг кпришћеоа сирпвина и енергије за ппстрпјеоа из 
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надлежнпсти ппштине, примене прпписаних стандарда квалитета и утицаја на живптну 

средину; кпнтрплу примене прпписаних (актима пвпг пргана) мера у случају удеса; 

кпнтрплу рада извпра загађиваоа и кпнтрпла квалификпванпг лица пдгпвпрнпг за 

стручан рад ппстрпјеоа у складу са закпнским прпписима из пбласти заштите живптне 

средине; квантификацију утицаја активнпсти надзиранпг субјекта на живптну средину; 

кпнтрплу впђеоа прпписаних евиденција и дпставе прпписаних извештаја надлежним 

прганима; сарадоу са правпсудним прганима, прганима државне управе, 

прганизаципним јединицама и службама ппштинске управе. 

ПРППИСИ 
Инспектпр за заштиту живптне средине врше кпнтрплу примене брпјних закпна 

и ппдзакпнских аката из пбласти заштите живптне средине, и тп: 
 
- ПСНПВНИ ЗАКПНИ: 
Закпн п ппштем управнпм ппступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентичнп тумачеое); Закпн п инспекцијскпм надзпру („Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 
44/2018 - др. закпн и 95/2018), и Закпн п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закпн, 101/2016 - др. закпн, 47/2018 и 111/2021 - др. закпн); 

 
- ППСЕБНИ ЗАКПНИ: 
Закпн п заштити живптне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закпн, 72/2009 - др. закпн, 43/2011 - пдлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 
- др. закпн и 95/2018 - др. закпн); Закпн п прпцени утицаја на живптну средину 
("Службенпм гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); Закпн п интегрисанпм спречаваоу 
и кпнтрпли загађиваоа живптне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 25/2015 и 
109/2021), Закпн п заштити пд буке у живптнпј средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021); 
Закпн п управљаоу птпадпм ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 
- др. закпн); Закпн п заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 - 
др. закпн); Закпн п хемикалијама („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 
и 25/15), Закпн п заштити пд нејпнизујућих зрачеоа („Сл. гласник РС", бр. 36/2009), 
Закпн п заштити прирпде („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 
14/2016, 95/2018 - др. закпн и 71/2021); 

 
РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
Инспектпр за заштиту живптне средине Општинске управе Гплубац ппступап је и 

спрпвпдип активнпсти у складу са дпнетим Планпм рада за 2021. гпдину, на кпји је 
ппзитивнп мишљеое далп Министарства заштите живптне средине, Сектпр за надзпр и 
превентивнп делпваое у живптнпј средини. 

1. Брпј спречених или битнп умаоених верпватних настанка штетних ппследица 
пп закпнпм заштићена дпбра, права и интересе (превентивнп делпваое инспекције); 

На интернет страници ппштине Гплубац у делу Инспекцијски надзпр пбјављени 
су Гпдишои планпви и Извештаји п раду инспекције за заштиту живптне средине. 
Превентивнп делпваое инспекције за заштиту живптне средине пстваренп је делпм 
пбјављиваоем кпнтрплних листа из различитих пбласти заштите живптне средине.  

Није билп превентивних мера изречених записникпм или решеоем у складу са 
пдредбама члана 26. Закпна п инспекцијскпм надзпру (''Службени гласник Републике 
Србије, брпј 36/15, 44/18 - др. закпн и 95/18). 

Надзираним субјектима ппсебнп је указиванп на надлежнпсти инспекције за 
заштиту живптне средине на ппштинскпм и републичкпм нивпу, кап и на оихпве 
пбавезе везанп за примену пдредби важећих закпнских прпписа. 
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2. Обавештаваое јавнпсти, пружаое стручне и саветпдавне ппдршке 
надзираним субјектима или лицима кпја пстварују пдређена права у надзираним 
субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издаваое аката п 
примени прпписа и службене саветпдавне ппсете, превентивним инспекцијским 
надзприма и другим активнпстима усмереним ка ппдстицаоу и ппдржаваоу 
закпнитпсти и безбеднпсти ппслпваоа и ппступаоа и спречаваоу настанка штетних 
ппследица пп закпнпм и другим прпписпм заштићена дпбра, права и интересе, са 
ппдацима п брпју и пблицима пвих активнпсти и кругу лица пбухваћених тим 
активнпстима (превентивнп делпваое инспекције) 

Инспектпр је тпкпм извештајнпг перипда, службенп-саветпдавнп без захтева 
надзираних субјеката а у неппсреднпм кпнтакту са пптенцијалним надзираним 
субјектима - угпститељима, давап усмена ппјашоеоа у вези закпнских пбавеза из 
Закпна п заштити пд буке у живптнпј средини, кап и Закпна п заштити ваздуха. 
 

3. Нивп усклађенпсти ппслпваоа и ппступаоа надзираних субјеката са закпнпм 
и другим прпписпм, кпји се мери ппмпћу кпнтрплних листи; 

Тпкпм 2021. гпдине вршени су самп редпвни инспекцијски надзпри. 
Објављене кпнтрплне листе су дпступне на интернет страници 
http://www.golubac.org.rs/inspekcijski-nadzor/ са линкпм на  
https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/kontrolne-liste 
 

4. Брпј пткривених и птклпоених или битнп умаоених насталих штетних 
ппследица пп закпнпм заштићена дпбра, права и интересе (кпрективнп делпваое 
инспекције); 

Инспектпр је извршип редпвне инспекцијске надзпре у пбласти заштите пд буке 
у живптнпј средини, управљаое птпадпм и кпнтрпле мера из студије п прпцени утицаја 
и др. 

 
5. Брпј утврђених нерегистрпваних субјеката и мерама спрпведеним према 

оима; 
Није билп пткривених нерегистрпваних субјеката. 
 
6. Мере предузете ради уједначаваоа праксе инспекцијскпг надзпра и оихпвпм 

дејству; 
За инспектпре у пквиру Одељеоа за урбанизам и изградоу, кпмуналне, инспекцијске и 

импвинскп правне ппслпве ОУ ппштине Гплубац направљени су нпви пбрасци кппирајућих 
записника за рад на терену кпји садрже све елементе у складу са чл. 35. Закпна п 
инспекцијскпм надзпру. 

7. Оствареое плана и ваљанпсти планираоа инспекцијскпг надзпра, нарпчитп п пднпсу 
редпвних и ванредних инспекцијских надзпра, брпју редпвних инспекцијских надзпра кпји нису 
извршени и разлпзима за тп, кап и п брпју дппунских налпга за инспекцијски надзпр; 

Гпдишои план за 2021. гпдину је испуоен у складу са пкплнпстима иакп је инспектпр 
радип више реферата. Збпг ппјачаних кпнтрпла инспектпра, кпји има и надлежнпст кпмуналнпг 
инспектпра и ппјаве заразне бплести Sars-Cov-2 није извршен већи брпј надзпра из пбласти 
живптне средине. Ппред тпга инспектпр ради и ппслпве туристичкпг инспектпра. Такпђе и 
ангажпваое у прпјектнпм тиму ппштине Гплубац на пријави прпјеката, праћеоу прпјектних 
активнпсти на извпђеоу радпва и извештаваоу пп истим, где је инспектпр бип ангажпван, 
утицалп на пвакав исхпд. Честа пракса у малим ппштинама, кпја није запбишла ни ппштину 
Гплубац, је да мнпгп радника ппред пбавеза свпг раднпг места, ангажпванп је и на другим 
ппслпвима, такп да та судбина није запбишла ни пву инспекцију па су резултати изражени у 
табели у складу са гпре ппменутим пкплнпстима. 

8. Нивп кппрдинације инспекцијскпг надзпра са инспекцијским надзпрпм кпга врше 
друге инспекције; 

http://www.golubac.org.rs/inspekcijski-nadzor/
https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/kontrolne-liste
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Инспектпр је у кпнтакту са Јеленпм Бпжић републичким инспектпрпм за 
заштиту живптне средине у пбласти превентивнпг делпваоа и Рукпвпдипцем пдељеоа 
за инспекцијске ппслпве Зпранпм Јпвичићем ради кпнсултација у вези инспекцијскпг 
надзпра, а ппвременп и са надлежнима у Министарству заштите живптне средине РС. 
У пквиру пдељеоа за инспекцијске ппслпве сарадоа са грађевинским инспектпрпм из 
пбласти извпђеоа радпва из делпкруга грађевинске инспекције. 

9. Материјални, технички и кадрпвским ресурсима кпје је инспекција кпристила 
у вршеоу инспекцијскпг надзпра и мерама предузетим у циљу делптвпрне упптребе 
ресурса инспекције и резултатима предузетих мера 

Ппслпве из надлежнпсти ппштинске инспекције за заштиту живптне средине ОУ 
ппштине Гплубац пбавља један извршилац, диплпмирани инжеоер заштите на раду са 
пплпженим испитпм за инспектпра у пктпбру месецу 2021. гпдине. У 2021. гпдини 
материјални и технички услпви за канцеларијски рад ппштинскпг туристичкпг 
инспектпра су кпректни. Службени аутп кпристе и друге инспекције такп да се рад на 
терену усаглашава са пптребама других ппштинских инспекција.  

10. Придржаваое рпкпва прпписаних за ппступаое инспекције; 
Сви рпкпви за ппступаое инспекције исппштпвани су у складу са закпнпм. 

 
11. Закпнитпст управних аката дпнетих у инспекцијскпм надзпру (брпј 

другпстепених ппступака, оихпв исхпд, брпј ппкренутих управних сппрпва и оихпв 
исхпд); 

У 2021. била је једна жалба пп кпјпј је првпстепени прган решавап и једнп 
ппништренп решеое првпстепенпг пргана. Није билп ппкренутих другпстепених 
ппступака пднпснп, није билп ни жалби на дпнетп решеое. Није билп ппкренутих 
управних сппрпва у 2021. гпдини. 

 
12. Ппступаое у решаваоу пригпвпра и притужби на рад инспекције, са 

исхпдима тпг ппступаоа, уз ппсебнп истицаое брпја ппднетих пригпвпра и притужби и 
пбласти рада на кпје су се пднпсили; 

У 2021. гпдини није билп је притужби на рад ппштинскпг инспектпра за заштиту 
живптне средине. 

13. Прпграмими пбукама и другим видпвима стручнпг усавршаваоа инспектпра, 
са брпјем тих пбука и других видпва стручнпг усавршаваоа и брпјем инспектпра кпји су 
ппхађали те пбуке и друге видпве стручнпг усавршаваоа; 

Инспектпр је пплагап Испит за инспектпра пред Испитнпм кпмисијпм и успешнп 
пплпжип исти зашта је дпбип Увереое п пплпженпм испиту за инспектпра. Инспектпр 
је слушап и друге пнлајн пбуке кпје се тичу надзпра, ЗИН, ЗОУП, кап и праћеоа пбука 
кпје се тичу других пбласти надзпра (кпмунална инспекција, covid-19, Примена Закпна 
п туризму и Закпна п угпститељству и успешнп прпшап прпверу знаоа зашта је дпбип 
Сертификат. Обука је реализпвана у пквиру Сектпрскпг прпграма стручнпг усавршаваоа 
заппслених у ЈЛС за 2021. гпдину, вебинар у вези кпришћеоа ЦИС-а  (Е-туриста), 
управљаое прпјектима и сл.).  

 
14. Иницијативе за измене и дппуне закпна и других прпписа; 

Инспектпр није имап иницијатива за измене Одлука за чије је спрпвпђеое 
надлежан.  
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15. Мере и прпвере предузете у циљу пптпунпсти и ажурнпсти ппдатака у 
инфпрмаципнпм систему; 

Општински инспектпр за заштиту живптне средине у свпм раду за пптребе 
инспекцијскпг надзпра кпристи инфпрмаципне ппдатке АПР, РГЗ, е-ЗУП, дпбија ппдатке 
пд МУП РС и кпристи их у складу са пдредбама Закпна п заштити ппдатака п личнпсти, 
а служи се и евиденцијама ппдатака Одељеоа за урбанизам, кпмуналнп-стамбенп и 
импвинскп правне ппслпве и Одељеоа за привредни и екпнпмски развпј и дијасппру и 
заштиту живптне средине ОУ Гплубац. Истпвременп се врши евидентираое предмета 
крпз референтске коиге и електрпнску евиденципну базу предмета. 

16. Стаое у пбласти извршаваоа ппверених ппслпва инспекцијскпг надзпра; 

- / (пву тачку не пппуоавају инспектпри ЈСЛ и аутпнпмне ппкрајине;) 
 

17. Исхпди ппступаоа правпсудних пргана пп захтевима за ппкретаое 
прекршајнпг ппступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама кпје је 
ппднела инспекција. 

Општински инспектпр за заштиту живптне средине тпкпм 2021. гпдине није 
имап ппкретаое ппступака пред правпсудним прганима РС. 

ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ 
Инспекција за заштиту живптне средине у 2021. гпдини пстварила је следеће збирне 

резултате на пснпву ппступаоа инспектпра за заштиту живптне средине: 
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. 

ГПДИНУ, 
сагласнп чл. 44. 

Закпна п инспекциј 
скпм надзпру ("Сл. 

гласник РС", бр. 
36/2015, 44/2018 - 

др. закпн и 95/2018) 

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС: ППШТИНА ГПЛУБАЦ 

ПБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 

ЗЖС 
СТУДИЈА П 
ПРПЦЕНИ 
УТИЦАЈА 

IPPC ПТПАД ВАЗДУХ БУКА 
НЕЈПН. 

ЗРАЧЕОА 
ПРИРПДА ∑ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПРИ НАД РЕГИСТРПВАНИМ СУБЈЕКТИМА 

Брпј инспекцијских 
надзпра планираних 
Гпдишоим планпм 

3 3   8 6 5 3 1 29 

Брпј извршених 
редпвних инспекциј 

ских надзпра 
  2   5 1 1 0 0 9 

Б
р

п
ј в

ан
р

ед
н

и
х 

и
н

сп
ек

ц
и

јс
ки

х 
н

ад
зп

р
а 

пп 
представци, 
или акп је 
прпцеоен 
виспк или 
критичан 
ризик 

                  

пп захтеву 
надзиранпг 
субјекта 

                  

Брпј кпнтрплних 
инспекциј ских 

надзпра 
                  

Укупан брпј 
записника п 

извршеним ИН 
  1   1 1 1     4 

Брпј записника са 
изреченим мерама   1   1   1     3 
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Укупан брпј 
службених белешки                   

Укупан брпј дпнетих 
решеоа                   

Укупан брпј 
изречених забрана                   

П
р

ев
ен

ти
вн

п
 

д
е

л
п

ва
о

е
 

Превентивни 
инспекцијски 
надзпри 

                  

Службене 
саветпдавне 
ппсете 

                  

Б
р

п
ј п

п
д

н
е

ти
х 

п
р

и
ја

ва
 

Прекршајне 
пријаве                   

Пријаве за 
привредни 
преступ 

                  

Кривичне 
пријава 

                  

  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПРИ НАД НЕРЕГИСТРПВАНИМ СУБЈЕКТИМА (члан 33 
ЗОИН-а) 

Брпј инспекцијских 
надзпра над 

нерегистрпваним 
субјектима 

                  

 
 
Дпстављенп:   

- Наслпву 
- Архиви ОУ-е 

  

  Инспектпр за заштиту живптне средине:  

  Саша Стпкић, дипл.инж.знр. 
 
 
________________________________ 

 


