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                                                                                                    Правни основ 

 

 На основу члана 44.  Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 

36/15, 44/2018-др.закон и  95/2018) сачињен је Извештај о раду инспекције за заштиту 

животне средине   Одељења за привреду и локални економски развој општине Сокобања.. 

  

 Инспектор за заштиту животне средине општине Сокобања, вршио је инспекцијски 

надзор над применом прописа поверених Законом и подзаконским акатима из области 

заштите животне средине и то: 

Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16) 

Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10) 

Правилник  о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („ Сл. гл. 

РС “, бр.72/10) 

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„ Сл. гл. РС “, бр.75/10) 

Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10 и 14/16) 

Правилник о обрасцу документа о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13) 

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за 

његово попуњавање („ Сл. гл. РС “, бр.95/10 и 88/15) 

Закон о заштити природе („ Сл. гл. РС “, бр. 36/2009; 88/2010, 91/2010 и 14/2016) 

Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09) 

Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13) 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09) 

Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 

Закон о енергетици („ Сл. гл. РС “, бр. 145/14) 

 

 У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине примењује 

и следеће прописе: 

Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/2018-др.заакон и 

95/2018)  

Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) 

Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016) 

Закон о привредним преступима  („Сл лист СФРЈ”, бр.4/77, 36/77-испр., 14/85, 74/87, 57/89 

и 3/90 и ,,Сл.лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и ,,Сл. гл. РС“, 

бр.101/2005-др.закон) 

 Инспекцијски надзори у 2020. години вршени су у складу са Планом инспекцијског 

надзора инспекције за заштиту животне средине за 2020.годину, који је сагласно одредби 



члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављен на интернет страници општине 

Сокобања,и на који је дата сагласност Министарства .  

 

1.    Броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције); 

 

У 2020. години није било ни једног спречавања настанка незаконитости или штетних 

последица по животну средину, кроз мере наложене записником, или решењем, а у 

складу са одредбама члана 26. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18); 

 

 

2) Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима 

Инспектор за заштиту животне средине је објавио контролне листе из области 

инспекцијског надзора на сајту општине Сокобања   и сачинили План рада за 2020. годину, 

а по прибављеном позитивном мишљењу Министарства заштите животне средине, исти је 

такође објављен на сајту општине Сокобања. 

У складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сл.гласник .РС", број 

36/2015 и 44/2018-др.закон 95/2018) инспектор за заштиту животне средине је вршио 

службене саветодавне посете са циљем предузимања превентивних мера и других 

активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања 

и поступања у спречавању настанка штетних последица по заштиту животне средине. 

    Приказ укупног броја предузетих активности инспекције у извештајном 

периоду: 

 

- стручне и саветодавне посете надзираним субјектима, по службеној дужности 

и по захтеву надзираног субјекта - 0; 

- издата акта о примени прописа - 0; 

- превентивни инспекцијски надзори - 4; 

 

 

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

другим прописима, који се мери помоћу контролних листи 

 У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор поступајући у границама 

предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере 

и друге радње које су садржане у контролној листи и на основу оствареног броја бодова, 

након попуњавања контролне листе, констатовано је да ли надзирани субјекат послује са 

незнатним, ниским, средњим, високим или критичним ризиком. Уколико се у току вршења 

инспекцијског надзора процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или 

критичан, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. 

 У 2020. години вршени су инспекцијски надзори код надзираних субјеката и 

доношењем управних мера њихово пословање је у великој мери усклађено са законом. 

Контролне листе су доступне на сајту општине Сокобања, редовно се ажурирарју и 

користе се приликом редовних надзора.Општина Сокобања нема формирано 

кординационо тебо па се користе контролне листе Минстарства. Контролне листе 

могу се могу преузети са официјалног сајта општине http://media.opstinasokobanja.com/ 

 

 

4)  Број откривених и отклоњених штетних последица по законом заштићена добра, 

права и интересе 

Заштита ваздуха 

 Квантитативни приказ изречених корективних мера: 

- укупан број изречених корективних мера - 0; 

- укупан број посебних мера наредбе, забране и заплене - 0; 



- укупан број мера усмерених ка заштити права трећих лица - 0; 

- укупан број изречених мера које су измењене на основу датих примедби на записник од 

стране надзираног субјекта - 0; 

 

Инспектор за заштиту животне средине поступајући по плану рада за 2020 годину  је 

: 

- сачино  35 записника о чињеничном стању у току редовног, теренског  и контролног 

инспекцијског надзора 

- извршио 30 инспекцијских надзора (редовни, ванредни и контролни) 

- донео 15 решења ради наређивања управних мера у области заштите животне 

средине и надзирани субјекти су поступили по датим налозима, а што је установљено 

у току контролних, канцеларијских и теренских инспекцијских надзора. 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима 

            Квантитативни приказ броја: 

- откривених нерегистрованих субјеката - 8; 

- изречених мера за упис у основни регистар - 0; 

- изречених мера за упис у посебан регистар - 0; 

- изречених забрана обављања делатности - 0; 

- одузимања предмета - 0; 

поднетих захтева за покретање прекршајног поступка - 0; 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство 

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине врши се уз примену 

контролних листи и непосредном применом Закона о инспекцијском надзору као и 

применом одредби посебних закона у области заштите животне средине. 

 

    7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора 

- степен извршења плана - 74%;  

- однос редовних и ванредних надзора - 46% редовних надзора; 

- број планираних надзора који нису извршени, са образложењем - 12 планираних 

надзора нису извршени због дејства вируса COVID19, одсуствовања са посла услед 

болести и ангажовања oko контрола мера сузбијања COVID19.; 

- број допунских налога, са наведеним разлогом за издавање истог ( на основу 

утврђених чињеница током редовног надзора, или на основу примедби на записник од 

стране надзираног субјекта - 0); 

- опис ограничавајућих фактора који су довели до неизвршења плана у предвиђеном 

обиму  

- План није могао у потпуности да буде извршен због дејства вируса COVID19, 

одсуствовања са посла услед болести (хирушка интервенција) и ангажовања oko контрола 

мера сузбијања COVID19.; 

У скалду са чланом 10. ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за заштиту животне 

средине је сачинио Годишњи план рада за 2021. годину и исти је објављен на сату општине 

Сокобања, за који је прибављено мишљење Министарства заштите животне средине, а са 

циљем планирања контроле непосредне примене закона и других прописа тј. планирање 

мера и активности, превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за 

спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјекта. У 

наведеном плану у коме је испланирано вршење редовног инспекцијског надзора, приказан 

је и очекивани обим ванредних инспекцијских надзора за планирани период, као и други 

елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

       

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције  

Инспектор за заштиту животне средине имао је  заједнички рад са  комуналном 

инспекцијом а редовно је одржаван контакт са Министарством заштите животне средине. 

У току извршења инспекцијског плана за 2020. годину извршен је  1  координациони 



инспекцијски надзор. 

 

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

инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе ресурса 

инспекције и резултатима предузетих мера 

На пословима инспекцијског надзора у области заштите животне средине радједан  

инспектор  и користи моторно возило заједно са комуналном, грађевинском и саобраћајном 

инспекицијом. У канцеларији за рад користи компјутер са интернет приступом. 

Инспектори користе годишњи одмор по плану коришћења. 

       Ресурси које инспекција користи – 

-  1  возило за терен, 1 компијутер, 1   штампач; 1 дигитални апарат; 

-       Инспектор обавља надзор из области ЗЖС, или и других    области  у   обиму:  

                -  ЗЖС,                                 25 %  

                - Комунални инспектор,    40 %, 

                -  Саобраћајниинспектор  20%,  

                - Остали послови               15% 

-         мера предузетих у циљу делотворне употребе (план коришћења сл. м/в, план 

коришћења г.о., и тд - 0); 

-         ефеката предузетих мера - 0; 

 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

Инспектор за заштиту животне средине се придржавао рокова прописаних за 

поступање и то у смислу рокова за обавештење подносиоца пријаве, као и у погледу 

поштовања рокова за издавање записника, решења и других управних аката. 

Нема предмета где није испоштован законски рок. 

 Предлог плана за 2020. годину је у законски предвиђеном року достављен на 

мишљење Министарству заштите животне средине и са мишљењем објављен на сајту 

општине Сокобања.  

 

11) Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору и поступање у 

решавању притужби на рад инспекције 

 У извештајном периоду није било жалби од стране надзираних субјеката на решења  

инспектора за заштиту животне средине, тако да није покретан другостепени поступак. 

 

- изјављених жалби по којима је првостепени орган решио - 0; 

- одбачених жалби - 0; 

- неоснованих жалби - 0; 

- изјављених жалби које су прослеђене другостепеном органу и њихов исход - 0; 

- одбачених жалби као неосноване, или неблаговремене - 0; 

- поништених решења првостепеног органа - 0; 

 

 

12) Поступање у решавању по притужбама: 

У извештајном периоду није  било притужба на рад инспектора . 

- поднетих притужби на рад инспекције, са исходом тог поступања (одбачена као 

неоснована, покренут дисциплински поступак, изречена дисциплинска мера) - 0; 

- поднет захтев за изузеће инспектора, са исходом тог захтева - 0; 

 

 

13)  Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора  

У 2020. години инспектор за заштиту животне средине   није учествовао на 

семинарима  .  

- интерних, у организацији ЈЛС, аутономне покрајине - 0; 



- екстерних, у организацији министарства, невладиних организација... - 0; 

- самосталних (курс страног језика, ИТ курс...) - 0; 

 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона: 

-          званично поднете иницијативе, са описом - 0; 

-         мишљења инспектора о могућој измени или допуни, без званично поднете 

иницијативе - грађевински и инспектор за заштиту животне средине је давао 

смернице приликом израде Одлукa које доноси скупштина општине - 0; 

 

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

информационом систему 

 У општинској управи инспекција је повезана на информациони систем и сви подаци 

се редовно ажурирају на сајту општине Сокобања  http://sokobanja.ls.gov.rs/ 

  

16) стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

 

                                                                / 

 

 

17) Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које 

је поднела инспекција; 

-                 захтева за покретање прекршајног поступка, са исходом (у току, позив за 

сведочење, изречена казна, апсолутна застарелост) - 0; 

-                 пријава за привредни преступ, са исходом - 0; 

- кривичних пријава, са исходом - 0; 

http://sokobanja.ls.gov.rs/


 

 

Напомена: Поред послова инспектора за заштиту животне средине обављам и 

следеће послове: 

- Комунални инспектор. 

- Саобраћајни инспектор. 

- Израда оперативног Плана за одбрану од поплава за воде II реда и 

лице задужено за евиденцију 

-  поплавних догађаја. 

 

 

                                                                                                                                                   

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ  

                                                                                                                                                            

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

Зоран Војиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Република Србија    

ОУ СОКОБАЊА- Одељења за финансије и наплату јавних прихода и     

инспекцијске послове,  инспекција за заштиту животне средине 

бр. II  2-01 501- 26  /2021. 

26.02.2021.године 

С о к о б а њ                                                                                 И З В Е Ш Т А Ј 

                                                                                               О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ  

                                                                                                                  Табела 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020  
ГОДИНУ,  

сагласно чл. 44. Закона о 
инспекцијском надзору 
(„Сл. гл. РС“ бр. 36/15 , 
44/2018 ,95/2018) 

                                                           НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС:  Општина Сокобања 

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 

4 2  20          8  1  
 
        35 
 

Број извршених редовних 
инспекцијских надзора 

2 1  15 4  1  23 

Б
р

о
ј в

ан
р

е
д

н
и

х 

и
н

сп
ек

ц
и

јс
ки

х 
н

ад
зо

р
а  по представци, 

или ако је 
процењен 
висок или 
критичан ризик 

    2 1    3 

по захтеву 
надзираног 
субјекта 

         



Број контролних 
инспекцијских надзора 

          

Укупан број записника о 
извршеним ИН 

2 1  17          5  1  26 

Број записника са 
изреченим мерама 

         

Укупан број службених 
белешки 

         

Укупан број донетих 
решења 

   6 1    7 

Укупан број изречених 
забрана 

         

П
р

е
ве

н
ти

вн
о

 

д
ел

о
ва

њ
е 

Превентивни 
инспекцијски 
надзори 

1   1 1    3 

Службене 
саветодавне 
посете 

1   1 1 1   4 

Б
р

о
ј п

о
д

н
ет

и
х 

п
р

и
ја

ва
 

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; 

 

Радни циљеви инспектора за заштиту животне средине О.У Сокобања 

Циљ инспекциског надзора О.У. Сокобања 

1) Непосредна примена Закона и других прописа тј планираних мера и активности за пречавање обављања и вршења 

активности нерегистрованих субјеката ,очекивани обим ванредних инспекциских надзора у периоду у коме ће се вршити 

редовни инспекциски надзор ,као и други елементи од значаја за планирање и вршење инспекциског надзора . 

Општи циљ рада је заштита животне средине и то. 

     -Заштита права грађана на здраву животну средину  

     -Заштита права надзираних субјеката на законит и безбедан рад 

Остваривање овог циља се постиже добро осмишљеним инспекциским надзором . 

 

           2) Општински инспектор баштини добар однос са Републичком инспекцијом и општинском. 



            3) Побољшљње техничке опремљености. 

 

4) Непроценљиву вредност у раду инспектора имају семинари које организује Министарство за заштиту животне средине а     

     којих није било у протеклој 2020 години.  

 

5) Приоритетни циљ инспектора животне средине у О.У. Сокобања је подстицање развојних пројеката који су одрживи  

у амбијенту животне средине и који немају деградирајући утицај на животну средину.У том правцу на предлог општинског 

инспектора за заштиту животне средине израђен је план мониторинга животне средине за 2020 годину. 

  

Напомена: Поред послова инспектора за заштиту животне средине обављам и следеће послове: 

- Комунални инспектор. 

- Саобраћајни инспектор. 

- Израда оперативног Плана за одбрану од поплава за воде II реда и лице задужено за евиденцију 

-  поплавних догађаја. 

 

 

                                                                                                                                                   ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ  

                                                                                                                                                            ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   Зоран Војиновић 
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