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Бачка Топола , 10.02.2022.године 



1. Превентивно деловање (број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних 

последица по законом заштићених добара,права и интересе): 

Инспекција за заштиту животне средине је  2021. године у поступку вршења инспекцијских надзора, као и 

по захтевима надзираних субјеката редовно, благовремено и детаљно информисала надзиране субјекте 

везано за примену одредби закона из области заштите животне средине и подзаконских аката и у случају 

ненадлежности упућивала надзиране субјекте на надлежне органе.  Вршено је   и едукативно, односно 

превентивно деловање и приликом  редовне инспекцијске контроле код привредног субјекта.  

Превентивним приступом у току надзора код привредног субјекта, постиже се ефикаснија примена 

законских прописа. Надзираним субјектима је указивано  на њихове обавезе везано за примену одредби 

важећих законских прописа. Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине остварено је 

делом и кроз информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора за 

2021. године и контролних листи из различитих области заштите животне средине. 

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.  

Указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица њеовог пословања. 

 

2. Обавештавање јавности,пружање стручне и саветодавне подршке,издавање аката о примени прописа 

,службене саветодавне посете и превентивни инспекцијски надзори( број и облици ових активности): 

Поступано је по захтевима за доступност информација од јавног значаја 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   2021, год обављенe  стручно саветодавне посете. Дати су одговори грађанима  из области заштите 

ваздуха,   квлитета отпадних вода, квалитет ваздуха везано за кафилерију, и котларнице и буке.  

 

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, 

који се мери помоћу контролних листи: 

 Субјекти се у великој мери обраћају инспекторима у вези са сваком недоумицом у њиховом пословању, 

како би евентуални пропусти били исправљени и како би њихов рад био у складу са прописима из 

надлежности Министарства заштите животне средине. Редовни инспекцијски надзори вршени су са 

издатим налозима за инспекцијски надзор и надзирани субјекти су о планираним инспекцијским 

надзорима обавештени на прописани начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о 

инспекцијском надзору. Сами инспекцијски надзори вршени су према контролним листама за одређене 

области надзора, које у прописаним роковима преиспитују и по потреби се ажурирају, што се објављује на 

сајту Министарства за заштиту животне средине.У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора 

инспекције за заштиту животне средине   2021. год, обављани су надзори у различитим областима заштите 

животне средине. 

У поступку контроле утвржено је да је ниво усклажености поступања надзираних субјеката са прописима око 80 - 

85 % . 

 

4. Корективно деловање инспекције (број откривених и отклоњених или битно умањених насталих 

штетних последица по законом заштићених добра,права и интересе): 

Инспекција за заштиту животне средине поступала је у складу са својим правима, дужности и 

овлашћењима и кроз налагање мера отклањал ,и  умањила настале штетне последице по животну средину. 

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

или битно умањена настала штетна последица по животну средину. 

 



5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

  Инспекција  зжс  није извршила инспекцијске надзоре код  нерегистрованих лица у сладу са Законом о 

инспекцијском надзору 

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 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 и доступне су 

свим оператерима за потребе самоконтроле 

 

7. Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора,нарочито у односу редовних и 

ванредних инспекцијских надзора, (број редовних и ванредних инспекцијских надзора ): 

Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је Годишњи 

план инспекцијских надзора инспекције зазаштиту животне средине за 2021. годину, који је одобрен од 

стране Координационе комисије Владе Републике Србије. Редовни инспекцијски надзори вршили су се 

према контролним листама, које су објављене на интернет страни министарства. У складу са наведеним 

плановима инспекцијских надзора, инспектори су поред редовних, обављали и ванредне инспекцијске 

надзоре. 

Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или захтевима грађана ка и по налогу 

нацелника инспекције – везано за држанје дом животиња. 

-  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 процени 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 године   било је  представки на рад  Жибела   у насељеним местима Бачка Топола и Бајша као и 

колективних пријава. Поред пријава упућених општинском инспектору поднете су и пријаве Републичким 

органима. 

Најчешће Представке грађана се односе на  буку   као и  загађење ваздуха . (проблем што су привредни субјекти 

непосредно поред стамбених објеката. ) 

У току 2021 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, ипард средства при прометовању нафтом и нафтним дериватима, као и  

Инспекцијски  надзори по захтеву управе за аграрна плаћања, у сврху утврђивања испуњености услова  са аспекта 

заштите животне средине а у циљу испуњености националних услова за предметне инвестиције 

Поред горе наведеног рађена је и: 

- Вршење инспекцијског надзора над заштићеним врстама   у сарадњи са покрајинским заводом за заштиту 

природе .  

- Контрола држања 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) 

- Издавање дозволе за управљање отпадом.  



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

- скупљање документавије за предмете  и издавање интегрисане дозволе  

- Контрола фарми које подпадају под интегрисану дозволу 

- У току 2021 године није се десила  акцидентна ситуација  на територији општине Бачка Топола .  

- -  Инспектор за заштиту животне средине континуирано пружа 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 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције 

(број заједничких инспекцијских надзора ,које инспекције су учествовале у инспекцијском надзору и 

област надзора ): 

Сектор за надзор и превентивно деловањеу животној средини је вршио координацију и контролу послова 

инспекцијског надзора из делокруга надлежности инспекције за заштиту животне средине јединица 

локалне самоуправе. На основу поднесака странака који се односе на заштиту животне средине, 

републичка инспекција за заштиту животне средине је у циљу остваривања законитог, правилног и 

ефикасног надзора, упућивала исте инспекцији за заштиту животне средине  јединица локалне самоуправе 

на поступање, са захтевом за достављање извештаја о предузимању радњи о наведеним случајевима. 

Републичка инспекција је на овај начин остваривала увид и утврђивала стање извршавања поверених 

послова и тако стекла сазнања и праву слику о појавама, отвореним и спорним питањима и проблемима у 

вршењу поверених послова инспекцијског надзора. Када је то било потребно, републичка инспекција за 

заштиту животне средине је издавала и одговарајуће инструкције инспекторима јединица локалне 

самоуправе и контролисала је извршавање издатих инструкција.Кроз контролу извршавања поверених 

послова остварује се увид у рад инспекције јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине, утврђује 

стање, указујући на пропусте и недостатке, пружајући потребна објашњења, савете и информације са 

преношењем потребних искустава и добре праксе. 

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

републичким  инспектором зжс  -  

 

9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу инспекцијског 

надзора: 

- 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.   

 

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.    

- 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 и њихов 

исход): 

У току   2021. Године nije   било поднетих  жалби на донета решења  инспектора зжс.   

 

12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције (број  притужби и на шта се односи): 

У току   2021. године није било поднетих притужби на рад Одељења за инспекцијске послове,  на  

инспекцију зжс. 

 



13. Програми стручног усавршавања који су похађали инспектори (тема стручног усавршавања): 

Учешће на вебинару “IED Srbija”  , учешће на вебинару е ВОЦ 

 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

У току  и квартала 2021, год инспектор за заштиту животне средине  учествовао у изради општинске одлуе 

 

     15 . Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у  

            информационом  систему: 

Податци се по потреби  ажурирају 

 

16. Стање 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 правосуднх органа по захтевима за покретање прекршајног 

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

инспекција. 

                                                Није било пријава 

 

18. Остали послови које је инспектор обављао  за друга одељења, комисија  и сл.(број предмета 

и област) 

Односи се на одељење за грађевинарство.  

 

19. Збирни подаци о обављеним пословима и активностима:   

 

1.Табеларни приказ  укупних радних дана  - 2021.године: 

 

 Дана 

Укупан број дана у II.кварталу 2021.године 365 

Викенди 104 

Годишњи одмори 43 

Празници 9 

Боловање  

Одсуство са посла по другој основи 3 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 206 

 

 

2.Табеларни приказ  ефективног рада  у односу на утрошено време - 2021.године: 

 

 

Послови и активности Утрошено време у данима 

 

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Праћење стања, прописа   и процена ризика 6,5 

Планирање инспекцијског надзора 6,5 

Усклађивање и координација инспекцијског надзора  

 

Укупно I: 

 

13 

 

II. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

 

Превентивно деловање инспекције и службене саветодавне посете 5 



Поступање по представкама физичких и правних лица ,увиђај ,узимање изјава, 

прикупљање доказа и података од значаја за вршење инспекцијског надзора 

10 

Редовни инспекцијски надзор 33 

Ванредни инспекцијски надзор 34 

Контролни инспекцијски надзор 12 

Мешовити  инспекцијски надзор 5 

 

Укупно II: 

 

99 

 

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 

 

Обрада предмета и припрема аката 48 

Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима 3,25 

Обављени послови  за друга одељења,комисија,савета  11 

Сарадња са другим органима ,имаоцима јавних овлашћења и правним и 

физичким лицима  

3,25 

Стручно усавршавање 4,.5 

Остале активности и послови  24 

 

Укупно III: 

 

94 

 

Укупно радних дана  (I + II + III) 

 

206 

 

 

3.Табеларни приказ   послова  2021.године: 

 

Послови Број: 

Број запримљених предмета  109 

Број решених предмета  104 

Број извршених службено саветодавних посета 4 

Број сачињених службених белешки о извреним службено саветодавним посетама 4 

Број издатих налога за инспекцијски надзор 78 

Број достављених обавештења о предстојећем  инспекцијском надзору        71 

Број извршених редовних  инспекцијских надзора        39 

Број извршених ванредних  инспекцијских надзора 38 

Број извршених мешовитих  инспекцијских надзора 2 

Број извршених контролних  инспекцијских надзора 21 

Број извршених допунских  инспекцијских надзора  

Број сачињених записника 103 

Број издатих решења о мерама за отклањање незаконитости 9 

Број издатих решења о забрани обављања делатности и вршење активности - 

Број издатих позива за дававање изјава и саслушања - 

Број жалби на решење - 

Број извршења решења - 

Број поднетих кривичних пријава - 

Број поднетих пријава за привредни преступ - 

Број захтева за покретање прекршајног поступка - 

Број издатих прекршајних налога - 




