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1.ПРАВНИ ОСНОВ 
 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 
44/2018 - др. закон и 95/2018),  сачињен је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне 
средине Општинске управе општине Мало Црниће са прописаним информацијама и 
подацима. 

1.1. НАДЛЕЖНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Инспекција за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора 
који се односе на: емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у 
животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 ); услове и мере од штетног 
дејства нејонизујућих зрачења у животној средини при коришћењу извора нејонизујућег 
зрачења према Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) 
; промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину према Закону о 
хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); контролу 
мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину Закону о 
процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); 
контролу услова и мера утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и 
обављање активности према Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015); услова и мера утврђених у 
дозволама за управљање неопасним и инертним отпадима издатим од овог органа према 
Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - 
др. закон); услова и мера утврђених у дозволама за рад у складу са чл. 56., Закона о 
заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2009 и 10/2013); услова и мера 
утврђених актима донетих у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016);  

2. ПРОПИСИ 
 

Инспектор инспекције за заштиту животне средине врши контролу примене 
бројних закона и подзаконских аката из области заштите животне средине и то: 

2.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ: 
 

Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 
95/2018), Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' бр.18/16) и Закон о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 101/2016 - други закон и 
47/2018 (чл. 39-41. нису у пречишћеном тексту).  



 
 

 
 

2.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 
 

Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 
- др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018); Закон о процени 
утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); - Закон о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009 и 25/2015), Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС бр. 
36/2009 и 88/2010 );  Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
14/2016 и 95/2018 - др. закон);  Закон о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр. 
36/2009 и 10/2013);  -Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. 
и 14/2016);  

2.3. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ ПО ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА: 
 

Уредбе и Правилници донети по основу посебних закона од стране ресорног 
Министарства. 

Инспекцијски надзори у 2021. години вршени су у складу са Годишњим планом 
инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину, који је 
сагласно одредби члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет 
страници Општине Мало Црниће: http://opstinamalocrnice.rs/inspekcija 

 

3. РЕЗУЛТАТИ  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Инспекција за заштиту животне средине Општинске управе општине Мало Црниће 
поступала је и спроводила активности у складу са донетим Планом рада за 2021. годину, 
на који је позитивно мишљење дало Министарство заштите животне средине, Сектор за 
надзор и предострожности у животној средини. 

3.1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
 

Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада, а нарочито: 
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа; 
обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране 
субјекте који из њих произилазе; обавештавањем јавности о сазнањима инспекције о 
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, 
животну средину или биљни или животињски свет, предузетим мерама и радњама како би 
се тај ризик отклонио или умањио; пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном 
субјекту или лицу које остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са 

http://opstinamalocrnice.rs/inspekcija


 
 

 
 

надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени прописа и службене 
саветодавне посете. 

Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине остварено је  кроз 
информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора 
за 2021. годину и контролних листа из области заштите животне средине. 

 
3.2.СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 
 

У 2021.години нису вршене стручне саветодавне посете. 
 

3.3. НИВО УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ПОСТУПАЊА НАДЗИРАНИХ 
СУБЈЕКАТА СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСОМ, КОЈИ СЕ МЕРИ ПОМОЋУ 
КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ 
 

Током 2021. године, вршене су контроле правних лица и предузетника у циљу 
усклађивања њиховог пословања са законским прописима.  

Редовни  и ванредни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за 
инспекцијски надзор. О редовним инспекцијским надзорима, надзирани субјекти су 
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 су објављене на сајту Министарства за заштиту животне 
средине. 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине за 2021. годину, обављани су надзори у различитим областима животне 
средине и то: 

 
• из области управљања неопасним отпадом код произвођача отпада; 
• из области процене утицаја на животну средину 
• из области заштите ваздуха 

 
 

3.3.1. Област управљања отпадом  
 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине у области управљања отпадом за 2021. годину планирани су  редовни 
инспекцијски надзори код оператера који својим активностима загађују животну средину 

Редован инспекцијски надзор је извршен код пет надзираних субјекта а ванредан 
надзор код два надзирана субјекта.  



 
 

 
 

 
 
3.3.2. Процена утицаја на животну средину 
 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине у области процене утицаја  за 2021. годину извршен је редован надзор 
код једног надзираног субјекта. 

 
3.3.3.Заштита ваздуха 
 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине у области процене утицаја  за 2021. годину извршен је ванредан 
инспекцијски надзор код једног надзираног субјекта. 
 
 
  
3.4. БРОЈ ОТКРИВЕНИХ И ОТКЛОЊЕНИХ ИЛИ БИТНО УМАЊЕНИХ 
НАСТАЛИХ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПО ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНА ДОБРА, 
ПРАВА И ИНТЕРЕСЕ (КОРЕКТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ) 

Током 2021. године инспекција за заштиту животне средине није имала извршених 
надзора у правцу спречавања или битног умањења вероватног настанка штетних 
последица по законом заштићена природна добра, у складу са својим правима, дужностима 
и овлашћењима.  

 

3.5. БРОЈ УТВРЂЕНИХ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И МЕРАМА 
СПРОВЕДЕНИМ ПРЕМА ЊИМА 
 

Током 2021. године, инспектор за заштиту животне средине нема  извршених  
инспекцијских надзора код  нерегистрованих субјеката. 

 

3.6. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА И ЊИХОВОМ ДЕЈСТВУ 
 

У циљу уједначавања рада инспектора за заштиту животне средине, а у складу са 
Законом о инспекцијском надзору, у инспекцијским надзорима, коришћене су контролне 
листе које се налазе на сајту Министарства: http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/


 
 

 
 

obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/, које су доступне 
свим предузетницима и правним лицима, у циљу самопроцене ризика. 

Током 2021. године, нису вршени заједнички инсекцијски надзори. 

 

3.7. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА И ВАЉАНОСТИ ПЛАНИРАЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 
 
 

У складу са чл. 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је Годишњи план 
инспекцијског надзора за 2021. годину, који је одобрен од стране Министарства за заштиту 
животне средине. 

Редовни инспекцијски прегледи вршили су се према контролним листама које су 
објављене на сајту министарства. 

У складу са наведеним плановима инспекцијског надзора, инспектор је поред 
редовних, обављао и ванредне инспекцијске надзоре. 
 На основу Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину извршени су 
следећи инспекцијски надзори по врсти и облуку  надзора.  

 

Број инспекцијских надзора у 2021. години: 11 
Број редовних инспекцијских надзора у 2021. години: 6 
Број ванредних инспекцијских надзора у 2021. години: 3 
Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години: 2 
Број превентивних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години: 0 
 
 
 
3.7.1. Област управљања отпадом 
 

Број инспекцијских надзора у 2021. години: 8 
Број редовних инспекцијских надзора у 2021. години: 5 
Број ванредних инспекцијских надзора у 2021. години: 2 
Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години: 1 
Број превентивних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години: 0 
 
 

http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/


 
 

 
 

3.7.2. Област процене утицаја 
 
Број инспекцијских надзора у 2021. години: 2 
Број редовних инспекцијских надзора у 2021. години: 1 
Број ванредних инспекцијских надзора у 20201. години: 0 
Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години: 1 
Број превентивних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години: 0 
 
 
3.7.3. Област заштите ваздуха  
 

Број инспекцијских надзора у 2021. години: 1 
Број редовних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број ванредних инспекцијских надзора у 2021. години: 1 
Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број превентивних инспекцијских надзора у 2021. години: 0 
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години: 0 
 

3.8. НИВО КООРДИНАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Инспекција за заштиту животне срдедине је вршила координацију и контролу послова 
инспекцијског надзора из делокруга надлежности инспекције за заштиту животне средине 
јединица локалне самоуправе.  
 
 

3.9. МАТЕРИЈАЛНИ, ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ КОЈЕ ЈЕ 
ИНСПЕКЦИЈА КОРИСТИЛА 
 

За реализацију Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину инспектору за 
заштиту животне средине обезбеђена су основна средства за рад: рачунар и возило.  

 

4. ПРИДРЖАВАЊЕ РОКОВА ПРОПИСАНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Инспектор за заштиту животне средине јединице локалне самоуправе у 2021. години се 
придржавао рокова прописаних Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем 
управном поступку. 



 
 

 
 

 

4.1. ЗАКОНИТОСТИ УПРАВНИХ АКАТА ДОНЕТИХ У ИНСПЕКЦИЈСКОМ 
НАДЗОРУ 
 

Није било донетих решења од стране инспектора за заштиту животне средине јер су 
надзирани субјекти извршили мере које су наложене записником о инспекцијском надзору. 

4.2. ПОСТУПАЊЕ У РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

У 2021. години није било је притужби на рад  инспектора за заштиту животне средине. 

4.3. ОБУКЕ И ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА 
 

Током 2021. године инспектор за заштиту животне средине није учествовао на обукама и 
стручним усавршавањима. 

 

4.4. ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 
 

Није било достављених иницијатива од стране инспектора за заштиту животне средине у 
2021. години.  

 

4.5. МЕРЕ И ПРОВЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ ПОТПУНОСТИ И АЖУРНОСТИ 
ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 
 

Инспекција за заштиту животне средине не располаже информационим системом. 
Предмети су евидентирани кроз апликацију електронске писарнице. 

 

4.6. ИСХОДИ ПОСТУПАЊА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА 
 

Током 2021. године није било поступања инспектора за заштиту животне средине у 
покретању прекршајног поступка.  
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5. ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ 
 

Инспекција за заштиту животне средине у 2021. години остварила је следеће збирне резултате на основу поступања свијих 
инспектора за заштиту животне средине: 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 
2021. 
ГОДИНУ,  
сагласно чл. 44. 
Закона о 
инспекцијском 
надзору („Сл. гл. РС“ 
бр. 36/15) 

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС:МАЛО ЦРНИЋЕ 

ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ЗЖС 

СТУДИЈА 
О 

ПРОЦЕНИ 
УТИЦАЈА 

IPPC ОТПАД ВАЗДУХ БУКА НЕЈОН. 
ЗРАЧЕЊА ПРИРОДА ∑ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  РЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА 
Број инспекцијских 
надзора планираних 
Годишњим планом 

 1  5     6 

Број извршених 
редовних 
инспекцијских 
надзора 

 1  5     6 

Бр
ој

 в
ан

ре
дн

их
 

ин
сп

ек
ци

јс
ки

х 
на

дз
ор

а по 
представци, 
или ако је 
процењен 
висок или 
критичан 
ризик 

   1 1    2 

по захтеву 
надзираног 
субјекта 

   1     1 



 
 

 
 

Број контролних 
инспекцијских 
надзора 

 1  1     2 

Укупан број 
записника о 
извршеним ИН 

 1  8     9 

Број записника са 
изреченим мерама  1  1     2 

Укупан број 
службених белешки          

Укупан број донетих 
решења          

Укупан број 
изречених забрана          

П
ре

ве
нт

ив
н

о 
де

ло
ва

њ
е Превентивни 

инспекцијски 
надзори 

         

Службене 
саветодавне 
посете 

         

Бр
ој

 п
од

не
ти

х 
пр

иј
ав

а 

Прекршајне 
пријаве          

Пријаве за 
привредни 
преступ 

         

Кривичне 
пријава          

 ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  НЕРЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА (члан 33. ЗОИН-а) 
Број инспекцијских 
надзора над 
нерегистро-ваним 
субјектима  

         

 



 
 

 
 

Легенда: 

ОБЛАСТ НАДЗОРА:  

ЗЖС - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и прописа донетих на основу овог закона; енергетска лиценца 
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)  и прописа донетих на основу овог закона; 
IPPC - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15)  и прописа донетих на основу овог закона; 
ОТПАД - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10 и 14/16)  и прописа донетих на основу овог закона; 
ВАЗДУХ - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
10/13)  и прописа донетих на основу овог закона; 
БУКА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09 и 88/10)  и прописа донетих на основу овог закона; 
НЕЈОН. ЗРАЧЕЊА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити од нејонизујућих зрачења 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09)  и прописа донетих на основу овог закона; 
ПРИРОДА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 91/10 и 14/16)  и прописа донетих на основу овог закона; 
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6. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

У циљу унапређења делотворности инспекцијског надзора потребно је : 
 

 Обучавање инспектора за заштиту животне средине у циљу даљег усавршавања и 
оспособљавања за вршење инспекцијских надзора. 
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