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1.УВОД 
 

Овај документ представља Годишњи извештај о раду  инспекције заштите животне 

средине општине Бачка Топола, у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора, 

на подручју општине Бачка Топола, за 2020 годину, а донет је на основу чл.44. Закона о 

инспекцијском надзору ( „ Сл.гласник РС „ бр.36/15,44/2018-др.закон, 95/2018). 

 

 

Спровођење инспекцијског надзора 

 
 

    Послове надзора из надлежности  инспекције обавља један  инспектор заштите животне 

средине  са високом стручном спремом. 

    Циљ рада и деловања  инспекције је превенција и деловање ради обезбеђивања 

поштовања закона,  налагање мера прописаних законом и иницира покретање поступака 

пред другим надлежним органима. Деловање ради спречавања загађивања животне 

средине. 

    Приликом инспекцијског надзора  инспектор зжс  дужан је да се придржава процедура 

уз обавезно коришћење контролних листа.  
 

 
 

 

Вршење инспекцијског надзора 
 

 

  Инспектор у складу са законским овлашћењима и надлежностима врши: 

- Надзор над применом закона и других прописа којима се уређује област заштите 

животне средине, заштите ваздуха,заштите од буке, заштите од нејонизујућих 

зрачења, заштите природе,процене утицаја на животну средину, интегрисаног 

спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање отпадом  

- Утврђује испуњеност прописаних услова привредних субјеката у погледу заштите 

животне средине 

- Поступа по захтевима енергетских субјеката за доношење Извештаја о испуњености 

услова у погледу заштите животне средине. 

- Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови 

инспекцијског надзора у области зжс; 

- Вођење управног и извршног поступка; 

- Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског 

надзора у области зжс; 

- Подношење захтева за покретање прекршајног поступка ; 

- Подношење пријава за привредни преступ; 

- Покретање прекршајних налога; 

- Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору; 

- Ванредни инспекцијски прегледи по поднетим представкама; 

- Сарађује са другим инспекцијским и другим  органима 

- Увид у документа других органа ради спровођења инспекцијског поступка; 
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- У оквиру општинске управе у надлежном одељењу  не постоји запослени на 

пословима стручног сарадника зжс па се  из тог разлога сви предмети из 

надлежности стручне службе  упућују инспектору зжс.  

 

 

 

Прописи по којима поступа  инспекција  зжс 

 

 

 
1. Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'' бр. 36/15,44/2018-др.закон,95/2018 ), 

 
2. Закон о општем управном поступку (''Сл.гласникРС'' бр. 18/16) , 

 

3. Закон о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 65/13, 13/2016,98/2016-одлука УС) 

4. Законо заштити животне средине ("Сл. гласник РС",  бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 

и 14/16) 

5. Закон о заштитиод буке у животнојсредини (''Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 88/10) 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обимуизвештаја о мерењубуке 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/10) 

 Уредба о индикаторимабуке, граничнимвредностима,  

 Методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефекатабуке у 

животнојсредини ("Сл.гласник РС", бр. 75/10) 

6. Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09) 

 Правилник о документу о кретањуотпада ("Службенигласник РС", број 114/13) 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упуством за његово попуњавање (''Сл. гласник РС'' бр: 95/10, 88/15) 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Сл. гласник РС'', 

бр.56/10) 

- Уредба о одлагању отпада на депоније (''Сл. гласник РС'', бр.92/10)3.  

7. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) 

- уредба о утврђивању  Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 

листе пројеката за које се мозе захтевати процена утицаја на животну 
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средину. ("Сл. гласник РС", бр. 114/08) 

8. Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. 

гласник РС", бр. 111/15) 

- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/16) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из  

постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/16) 

9. Закон о зажтити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/09) 

Правилник о границама излагања нејонизујућем зрачењима ("Сл. гласник РС", бр. 

104/09) 

10. Закон о заштити природе (''Сл.гласник РС'',бр. 36/09,88/10,91/10 и 14/16)  

 

 

 

 

 

                         2.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
Организациона структура  инспекције  заштите животне средине  

 

                                 -  Одељење за инспекцијске послове 

                    -   инспекција зжс 

 

 

 

Табела1.Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијских 

надзора инспекције заштите животне средине  

 

 

Бр. Назив службеног места за спровођење инспекцијских  надзора 
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1 Начелник  одељења за инспекцијске послове 

1  Инспектор заштите животне средине 

   

 

 

 

 

3.  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЗА 

2020.ГОДИНУ 
У току 2020. вршени су редовни, ванредни и контролни инспекцијски надзори и 

превентивно деловање инспекције. 

Редовни инспекцијски надзори вршени су на основу Плана инспекцијског надзра за 2020. 

год. код индустријских објеката на територији општине Бачка Топола. Привредних 

субјеката који поседују Сагласност о процени утицаја на животну средину – Контрола 

спроведених услова и мера из Студије као и контрола мера и обавеза инвеститора за 

пројекте за које се не може или за које одлучено да није потребна израда Студије о 

процени утицаја на животну средину. Контролисани су и услови заштите од буке код  

угоститељских објеката и привредних субјеката, емитовље ЕМС код постављених базних 

станица,  

Редовни инспекцијски надзори обављали су се и у циљу испуњености услова привредних 

субјеката за исходовање енергетских лиценци при прометовању нафтом и нафтним 

дериватима.  

Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу контроле испуњености услова у 

области заштите животне средине за физичка лица која остварују право  на ИПАРД 

подстицје. 

Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу предузимања хитних мера, по 

поднетим представкама или захтевима грађана, као и на основу захтева надзираних 

субјеката. 

У току 2020 нису се дешавале акцидентне ситуације на територији општине. У току марта 

и априла месеца је дошло до тровања птица од стране НН Лица ( за које сви знају ко је ). 

Највећи број предмета се односи на Закон о заштити ваздуха, Закон о процени утицаја на 

животну средину, Закон о заштити од буке у животној средини,   

 

    

РАД ОД КУЋЕ у периоду од 19. марта до 6. маја 2020. године 

 

Дана 19.3.2020. године,  ми је достављено  Решење начелника Општинске управе Бачка 

Топола број: 1-5-23/2020-II-01 od 19.3.2020. године, у вези препоруке Владе – рад од куће, 

док траје ванредно стање проглашено одлуком надлежних органа 15. марта 2020. године, 

због опасности ширења заразне болести COVID – 19. 

У складу са Планом рада Општинске управе Бачка Топола за време трајања ванредног 

стања, донет од стране начелника Општинске управе Бачка Топола број: 1-9/2020-V од 24. 

марта 2020. године у складу са наведеним под тачком I став 12. и 13. инспектор је поднео 
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извештај, узимајући у обзир и Уредбу Владе, уз супотпис председника Републике Србије, 

о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања 05 број 110-2803/2020 

од 24. марта 2020. године. Извештај се односио на период од 19. марта до 6. маја 2020. 

године 

За  време трајања рада од куће због тровања заштићених врста птица сам радила на 

терену заједничке надзоре са покрајинском инспекцијом заштите животне средине као и 

заводом за заштиту природе.   

 

 

ИЗВЕТАЈ О РАДУ  у периоду од 16.11.2020. године до 18.12.2020. године 

 

Инспектору заштите животне срдине  је дана 24.11.2020. године издати писмени налози 

непосредног руководиоца, да изврши ванредне надзоре на основу Решење број 1-16/2020 

од 16.11.2020. године, које је оспорено Жалбом од 17.11.2020. године 

Дана 16.11.2020. године начелник Одељења за инспекцијске послове донео је 

Решење, којим се Александра Певец запослена у општинској управи Бачка Топола на 

радном месту  инспектор заштите животне средине  у Одељењу за инспекцијске послове 

овлашћује, да привремено врши послове предузимања инспекцијског надзора са свим 

овлашћењима и обавезама инспектора. Овлашћење се даје услед посебне околности везане 

за неодложно вршење непланираног надзора. Ималац решења је овлашћен да врши 

инспекцијски надзор, предузима радње и мере које су за инспектора утврђене Законом о 

инспекцијском надзору и Законом о заштити становништва од заразних болести. 

Овлашћење има карактер службене легитимације и користи се као и службена 

легитимација. 

 Инспектор ззаштите животне средине  је завршила Вебинар, онлајн обуку “Надзор 

над применом мера за заштиту становништва од заразних болести”, а по завршетку 

програма вршена је провера знања учесника.  

У периоду од 24.11.2020. године до 18.12.2020. године извшрено је укупно 32 

ванредних инспекцијских надзора на местима: 

1.Угоститељски објекти 

2.Окупљања људи на организованим концертима на затвореном и отвореном   

    простору,вашарима,сајмовима,скуповима различитог карактера 

3.Окупљање људи на спортским догађајима 

4.Сале за изнајмљивање ,свадбе,рођендане,сахране 

5.Објекти туризма који пружају услуге конгресног туризма (хотели,конгресни 

центри,мотели и сл. ) 

6.Тржни центри 

7.Трговински ланци и трговине 

8.Пијаце на отвореном и затвореном простору 

9.Објекти и средства јавног саобраћаја 

 

Број надзора  

 

УКУПАН БРОЈ 

НАДЗОРА  

 

РЕАЛИЗОВАНО 
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РЕДОВАН НАДЗОР - 

ВАНРЕДНИ НАДЗОР 32 

КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ - 

ДОПУНСКИ НАДЗОР - 

САВЕТОДАВНА ПОСЕТА - 

ПРИТУЖБЕ НА РАД 

ИНСПЕКТОРА 
- 

УКУПНО 32 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ : 
1)Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра права и интересе -ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ; 

Инспекција зжс  је имала писмених захтева од стране надзираних субјеката за превентивно 

деловање, а тежиште је дала на превенцију, информисање и пружање стручне помоћи где 

је свакодневно било телефонских позива или обраћања е-поштом . 

Надзираним субјектима посебно је указивано на њихове обавезе везано за примену 

одредби важећих законских прописа. Превентивно деловање инспекције за заштиту 

животне средине остварено је и кроз информисање јавности о инспекцијском раду 

објављивањем Плана инспекцијског надзора.  

Током 2020, год обављено је превентивно деловање упозоравање надзираног субјекта о 

његовим обавезама из закона и других прописа. 1 случајева записника   област  

инспекцујског надзора ваздух  

Област надзора - Интегрисана дозвола 1 случаја  записника 

Указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица њеовог 

пословања 1 случајева  записника  област инспекцијског надзора -  бука   

 

 

 

2) Обавештавање јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или 

у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и 

службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим 

активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности 

пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и 

другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима 

ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима -  ПРЕВЕНТИВНО 

ДЕЛОВАЊЕ   дати су одговори грађанима 5 одговора , 2 стручно саветодавних 

посета на захтев странке везано за заштиу природе ( обавезе упрвљача) 2.   за 
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интегрисану дозволу 2 попуњаванје захтева .  1 за процену утицаја.   

 

- Превентивно деловање инспекције остварује се правовременим информисањем јавности 

о инспекцијском раду, објављивањ важећих прописа.зжс инспекција је објавила на 

интернет страници општине Бачка Топола, преузете са сајта Министарства : 

- прописе по којима поступа  инспекција зжс 

- модели аката представки(пријава) инспекцији  

- Инспекција заштите животне средине је преузела контролне листе са сајта  Министарства  

за заштиту животне средине, с обзиром да се ради о повереним пословима.. у складу са 

Законом о инспекцијском надзору и  ажуриране и усаглашаване са изменама на сајту  

www.btopola.org.rs 

На основу захтева надзираних субјеката вршене су службено саветодавне посете код оних 

оператера који су тражили одређена обавештења  везана за  животне средине.  

Током 2020, год обављено је 5 стручно саветодавних посета. Дати су одговори грађанима    

5 odgovora  iz oblasti zaštite vazduha. Квалитет ваздуха везано за кафилерију.  

 

3)Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи;  

редовни инспекцијски надзори вршени су у складу са издатим налозима за инспекцијски 

надзор а надзирани субјекти су о планираном инспекцијском надзору обавештени на 

прописани начин. Инспекцијски надзор је вршен према контролним листама објављеним 

на сајту 

Контролне листе се примењују  у поступку редовног инспекцијског надзора, те их је  

инспекција зжс  користила у своме рад.  Прилоком контроле се увек  користе контролне  

листе 

У поступку контроле утвржено је да је ниво усклажености поступања надзираних 

субјеката са прописима, Око 80 %  

 

 4) број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 

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

Инспекцијски надзор је извршен у различитим областима током којих је кроз налагање 

мера отклоњено или битно умањена настала штетна последица по животну средину огледа 

се кроз   кроз укупан број донетих решења  10   област застита ваздуха,, 4 заштита од буке, 

3 записника са  наложеним мерама област нејонизујуће  зрачење.  

 

5) број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима;  

У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритетних инспекцијских 

надзора у извештајној години био је и инспекцијски надзор код нерегистрованих 

привредних субјеката. 

 

Током вршења инспекцијског надзора  инспекција  зжс  је извршила инспекцијске надзоре 

код  нерегистрованих лица у сладу са Законом о инспекцијском надзору (скупљање сец. 

Сировина од стране Ромске полације  у 1 случај ) 

 

 

6) мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 
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дејству;  

У складу са Законом о инспекцијском надзору, у циљу уједначавања рада инспектора за 

заштиту животне средине у надзорима су коришћене контролне листе које се налазе на 

сајту министарства.  Као и консултације са покрајинским и републичким органима, 

општинама и гтадовима  8  консултација  консултације  у вези поступања  у одрешеним 

предметима размене искуства   ради уједначења  издатих решења  од стране инспектора .  

 

7) остварење 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   

Планиран је  40  редован инспекцијски надзор . број извршених надзора 36. број ванредних 

инспекцијских надзора   био је 57 и 32 Kovid19. Допунских налога за инспекцијски надзор  

није било.   

- У 2020.години вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори..  

- Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или захтевима 

грађана ка и по налогу нацелника инспекције – везаноза пандемију. 

-  инспекција  зжс вршила је стручне образовне посете (у току инспекторског 

надзора)приликом контроле процене утицаја  и контролама издаје интегрисана дозвола. 

-  инспекција зжс  благовремено и одговорно је приступила спровођењу Закона о 

инспекцијском надзору. 

- Вршила је инспекцијске надзоре по  инструкцијама и дописима Министарства заштите 

животне средине. 

Редовни инспекцијски надзори вршени су код привредних  субјеката , на индустријским 

објектима , привредних субјеката који поседују Сагласност о проце ни утицаја на животну 

средину – контрола спровођења мера из студије.  

Ванредни инспекцијски надзори су вршени по поднетим представкама и жалбама  

Вршени су и надзори по захтеву оператера – едукативне контроле.  

У току 2020 год било је  представки на Жибела   у насељеним местима Бачка Топола и 

Бајша као и колективних пријава . Поред пријава упућених општинском инспектору 

поднете су и пријаве Републичким органима , Заштитнику грађана, Председнику Владе.. 

Најчешће Представке грађана сеодносе на  буку   као и  загађење ваздуха . (проблем што су 

привредни субјекти непосредно поред стамбених објеката. ) 

У току 2020 год вршена је и контрола заштићених природних добара. ( проблем са 

именовањем управљача) 

- инспекцијски надзори обављали су се и у циљу испуњености услова привредних 

субјеката за исходовање енергетских лиценци при прометовању нафтом и нафтним 

дериватима, као и  

Инспекцијски  надзори по захтеву управр за аграрна плаћања, у сврху утврђивања 

испуњености услова  са аспекта заштите животне средине а у цилју испуњености 

националних услова за предметне инвестиције 

 

Поред горе наведеног рађена је и: 

-Контрола квалитета упуштених одпадних вода из  целокупне  индустрије у сарадњи са 

водним инспектором и покрајинским инспектором зжс 
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- Вршење инспекцијског надзора над заштићеним врстама   у сарадњи са покрајинским 

заводом за азштиту природе .  

- Контрола држљања домаћих животиња по пријави странака.( није у надлежности 

инспекције за заштиту животне средине али се ради на инсистирање начелника инспекције 

и начелника општонске управе. ) 

-Рад на предметима  процене утицаја на животну средину ( сагласност, обим и садржај и 

одлучивање о потреби израде студије) 

- Мишљења о испуњености услова са аспекта заштите животне средине за фарме и салаше. 

- скупљање документавије за предмете  и издаванје интегрисане дозволе  

- Контрола фарми које подпадју под интегрисану дозволу 

- У току 2020 године није се десила  акцидентна ситуација  на територији општине Бачка 

Топола .  

- у току 2020. год досло је до тровања ѕастичених и строгозаштићених животињских врста 

на територији општине од стране НН лица –( читај ловаца) 

-  Инспектори за заштиту животне средине континуирано пружају стручну помоћ у 

вршењу поверених послова, заинтересованим лицима и надзираним субјектима у смислу 

давања стручних објашњења, упознавања са обавезама из прописа и указивања 

надзираним субјектима на могуће забрањене, односно штетне последице њиховог 

незаконитог рада. Инспекција за заштиту животне средине вршила је и едукативни 

карактер тзв. Стручне едукативне посете (у току инспекцијског надзора) оператера 

укупан бр предмети под бр 501 -81 укупан број предмета зжс  који су обрађени  од 

стране инспектора заједно са предметима који припадају стручној служби за зжса 

које такође ја морам да обрадим  ( ово вероватно нисам требала ставлјати )  

укупан бр предмети под бр  320 -2 број предмета који сам радила из полјопривреде 

укупан бр предмети под бр   325- 4 број предмета из воопривреде са планским 

документима и извептајима према водама војводине и штабу за ванредне ситуације 

укупан бр предмети под бр  - 217 - 3  противпожарна заштита елементарне непогоде  

укупан бр предмети под бр  - 07-2  представке  

укупан бр предмети под бр  - 31 –1 рударство привреда и др  

укупан бр предмети под бр  - 355 –32  на основу закона о заштити становнштва од 

заразних болести  

 
 

 

Број предмета:125 из  

Број инспекцијских надзора:125 

Број донетих решења:28  (са решенјима са пословима из области пољопривреде , 
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водопривреде, референта зж с ...)  

11 инспекцијских решења из области зжс 

10 решења о потреби процене утицаја обиму и сдржају и сагласности на студију 

7 полјопривредаи  водопривреда  

 

Број дописа, информација и потврда: 45 са пословима из области пољопривреде , 

водопривреде, референта  

 

6 из области зжс инспекција  

19 из области стручне службе везано за зхтеве  о процени утицаја – огласи обавештенја и 

др везано за предмет процене утицаја  ...) 

17 пољопривреда и водопривреда квартални извештаји недељни извештаји и др  углавном 

мупу сектору з ванредне ситуације 

Број Извештаја за лиценцирање: 2 

Број сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја  

Број мишљења, зхтева , предлога за планскa документa 1 

 

 

 

 

8) ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције;  

 

1. Заједнички инспекцијски прегледи( по пријави ) вршени су са  коминалним 

инспекторима и грађевинским инспектором као и са покрајинским и републичким  

инспектором зжс  - ( трованје фураданом орлова мишара, гаврана ... у 6 наврата 

 

9) материјални, технички и кадровски  ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

 

- Материјалне и  техничке  ресурсе  које  инспектори користи у вршењу инспекцијског 

надзора су:  једно возило и  опрема неопходна за вршење инспекцијског надзора(рачунар-

лаптоп,  мобилни телефон Инспекцијски надзор  се обавлја  само  из области зжс као и  

послови стручног сарадника зжс јер нема извршиоца на том радном месту .  У току 

2020било   налога од стране начелника инспекцијекоје се односе на држање домаћих 

животиња у населјеном месту без обзира што је начелник обавештен да инсшекција зжс 

нема надлежности над контролом држња домачих животиња  и где сам се после излска на 

терен огласил као ненадлежна ..) 

 

 

10) придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;  

 

- У вршењу послова надзора  инспекција зжс поступа по Закону о општем управном 

поступку и Закону о инспекцијском надзору и сва актаи радње су у складу са поменутим 

законима.    
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- Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2021.годину у складу са 

Законом о инспекцијском надзору, на који је  дато  позитивно мишљење. 

 

11) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов 

исход);  

 

-У току 2020. Године  било поднетих 1 жалби на донета решења  инспектора зжс.   

 

12) поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, 

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

 

- У току 2020. године није било поднетих притужби на рад Одељења за инспекцијске 

послове,  на  инспекцију зжс. ( изузев у вези држанја домачих животиња а што и није у 

надлежности инспекције зжс) 

 

 

13) обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

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

стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног 

усавршавања;  

 

- Учешће на вебинару “IED Srbija”    
 

14) иницијативе за измене и допуне закона и других прописа  

У току 2020, год инспектор за заштиту животне средине није учествовао у измени и 

допуни закона и других прописа 

 

15) мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему  

 Податци се по потреби  ажурирају 

. 

 

16) стањe у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;  

 

-  инспектор зжс у вршењу поверених послова инспекцијског надзора поступа у складу са 

законом прописаним правима, дужностима и овлашћењима.  

17) исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

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

инспекција. 

 

Поднета кривицна  пријава у овој години ротив нн лица – трованје птица   з  поступак у 

току.  
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4.  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 

Вршена је редовна размена искустава између инспекција и других државних органа  у 

циљу унапређења рад инспектора.  

 Сарадња  инспектора зжс  са другим инспекцијама, судским органима, тужилаштвом, 

полицијом, покрајинским и републичким инспекторима, јавним предузећима и другим 

органима била је континуирана. 

 

                 5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА -- ПРИМЕДБЕ 
 

План инспекцијског надзора  инспекције за 2020.годину није ревидиран, али је редовно 

анализиран и контролисан у складу са потребама. 

 

 

Дана 31.12.2019. године Начелник општинске управе Бачка Топола, је на основу 

члана 4. става 7. и члана 197. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016 и 113/2017, 

95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 32. Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног 

омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 

17/2019) и члана 26. Одлуке о Општинској управи Бачка Топола („Службени лист 

Општине Бачка Топола“, број: 19/2016), донео је Решење о распоређивању, сходно којем  

 

под I.  

Александра Пеевец, запослена на неодређено време у Општинској управи Бачка Топола, 

трајно се распоређује на радно место  инспектор заштите животне средине  у Одељењу за 

инспекцијске послове, у звању Саветник које је утврђено Правилником о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и 

Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број: 17/2019). Пре доношења овог решења  била сам распоређена на исте 

послове у звању самосталног аветника.  

 

Под II  

Распоређивање се врши на неодређено време почев од 24.12.2019. године. 

 

У образложењу спорног Решења је наведено: 

  Општинско веће општине Бачка Топола је дана 16.12.2019. године под бројем 110-

17/2019-V донело Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана 

општине Бачка Топола, који је ступио на снагу 24.12.2019. године. 

Запослена се распоређује на горе наведено радно место које одговара њеној 

стручној спреми и радним способностима, те је решено као у диспозитиву. 

 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 17/2019): 



15  

- Опис послова инспектора је противречан предвиђа умерено висок ниво учесталости 

пословне комуникације што се огледа у контактима унутар и изван одељења, чија је 

сврха пружање савета и прикупљање или размена битних информација. 

- Према опису послова инспектор припрема решења и налаже мере и стара се за њихово 

спровођење. Што је у супротности са законским одредбама по којима инспектор 

доноси решења. 

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у опису послова 

струковних инспектора прописује умерено висок ниво обављање послова инспекцијске 

контроле без доношења решења уз помоћ начелника одељења.  

 

Из овог извештаја се јасно види да инапектор у свом раду: 

- Доноси стратегију, годишњи план, предлозима  

- Доноси управне акте, решења  инспектора ЗЖС  потписује само инспектор, 

- Доноси извештаје, даје информације, припрема анализе и планове инспекцијског 

надзора,  

- Води управне поступке, одржава усмене расправе 

- Предлаже мере за ефикаснији рад и боље спровођење закона, 

- Даје мишљења, остварује сарадњу са министарством, покрајинским и другим 

државним органима, 

- Обавља послове високог нивоа сложености, уз примену савремених метода знања и 

искуства и самостално ради поверени посао, 

- Стручно се усавршава самостално и на семинарима усваја нове методе у обављању 

посла, 

-  Инспектор ЗЖС у Општини Бачка Топола је самосталан у раду  као једини 

извршилац не добија помоћ у Општинској управи Бачка Топола, 

- Инспектор има највиши ниво одговорности за посао који обавља у Општинској 

управи Бачка Топола . Највиши ниво одговорности (кривична материјална и свака 

друга) је у томе да је до сада инспектор пред судом и другим државним органима 

сам одговарао без учешћа других запослених у Општинској управи Бачка Топола. 

- Обавља самосталне послове комуникације, као законска обавеза размене 

информација, тражења и достављања документације, покретања поступака код 

других. Пословна комуникација се остварује са министарством, правосудним 

органима, републичким геодетским заводом, тужилаштвом итд.  

-  инспектор усклађује свој рад са другим државним органима. 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби 

буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени 

лист општине Бачка Топола“, број: 17/2019) по којем је издато предметно решење је 

контрадикторан у целини. Опис послова  инспектора из Правилника одговара категорији 

самосталног саветника како је то било утврђено претходном систематизацијом. Ти послови 

су категорисани као послови умерено високог нивоа сложености, самосталности, 

комуникације 
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- Контрадикторно је то да су наведени послови високог нивоа. Поверени послови од 

Републике Србије су високо захтевни послови које  инспектор обавља као једини 

извршилац. 

- Опис послова је контрадикторан у деловима тако што предвиђа умерено висок ниво 

учесталости пословне комуникације што се огледа у контактима унутар и изван 

одељења, чија је сврха пружање савета и прикупљање или размена битних 

информација. 

 

 

инспектор 

 Алексндра Певец,.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


