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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОКАЗАТЕЉ ДЕЛОТВОРНОСТИ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору   („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/18 и 

95/18) 

-ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И САОБРАЋАЈ - 

 ОБЛАСТ ПУТЕВИ  

 

  

 

  Редни 

број 
Информације и подаци са објашњењима о: Извештај 

1. 

броју спречених или битно умањених вероватних настанака 

штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе (превентивно деловање инспекције); 

 Укупно 8 
Препоруке о исправљању пропуста и 

недостатака уочених у службеној 

саветодавној посети и обезбеђењу 

законитог и безбедног пословања и 

поступања   

2 

обавештавању 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 инспекције); 

Објављивање на сајту општине 

Сокобања :  

- Извештај о раду за протеклу годину 

- Контролне листе 

- прописи, подзаконски акти који се 

примењују у поступку инспекцијског 

надзора 

 

3. 

нивоу усклађености пословања и поступања надзираних 

субјеката са законом и другим прописом, који се мери помоћу 

контролних листи;  

Усклађеност је  63% 
(однос броја предмета контроле и 

утврђених неправилности) 

4. 

броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих 

штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе (корективно деловање инспекције); 

Укупно 8 

5. 
броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама 

спроведеним према њима; 
Није било 



6. 
мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског 

надзора и њиховом дејству; 

За све области надзора креиране и 

објављене контролне листе 

  

7. 

остварењу 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; 

-остварењу плана и ваљаности 

планирања инспекцијског надзора 63 

% у односу   
Вршењa инспекцијског надзора 

приликом редовне и ванредне контроле.  

-број редовних надзора 3. 
(записника 3) 
- број ванредних 14  
(записника 14,контролних 4, решења 

10) 
-решења одобрења 38 
- број допунских налога за 

инспекцијски надзор; нема.  

8. 
нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским 

надзором кога врше друге инспекције; 

1. Обављана сарадња са 

републичким инспектором за 

заштиту животне средине  – 

Контрола према усвојеном 

плану. 

2. Обављана сарадња са 

Грађевинским инспектором – 

Ванредни инспекцијцки надзор 

по претставкама. 

3. Обављана сарадња са са 

републичким инспектором за 

државне путеве.  

9. 

материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је 

инспекција користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама 

предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и 

резултатима предузетих мера; 

Инспектор за заштиту животне 

средине и саобраћај 

Материјални ресурси –планирани 

буџетом општине.   

 :Техничика опремљеност : 

1. Статични рачунар (нема 

лаптоп, таблет, нема 

прописану стоп таблицу) 

Кадровски ресурси – један 

извршилац  

10. придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 

Инспектор за заштиту животне 

средине и саобраћај 

се придржавао прописаних рокова за 

поступање и то у смислу рокова за 

обавештавање подносилаца пријава, 

као и у погледу поштовања рокова за 

издавања записника, решења и других 

управних аката. 

  Проблем са роковима може настати 

због туристичке сезоне  

11. 

законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 

(број другостепених поступака, њихов исход, број покренутих 

управних спорова и њихов исход); 

 У извештајном периоду Није било 

предмета у обради код другостепеног 

органа.    



12. 

поступању 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 извештајном периоду није било 

притужби на рад инспектора, 

притужби на понашање инспектора, 

захтева за изузеће  

13. 

обукама и другим облицима 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; 

Одласци на стручна предавања и 

семинаре из области Закона о 

инпекцијском надзору, („Сл. гласник 

РС“, број 36/15, 44/18-др. Закон и 95/18) 

 

14. иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 
Иницијатива за измене и усклађивање 

Закона о инпекцијском надзору и 

Закона о општем управном поступку.    

15. 
мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности 

података у информационом систему; 
Сви подаци релевантни за поступање 

инспекције достаљају се по потреби 

16. 
стању у области извршавања поверених послова инспекцијског 

надзора; 

 Инспектор за заштиту животне 

средине и саобраћај 

обавља послове инспекцијског надзора 

поверених законом у прописаним 

роковима  и то : 

 1. обављање локалног превоза путника 

и то: ванлинијски превоз, посебан 

линијски превоз, превоз за сопствене 

потребе и такси превоз, дефинисано 

одредбама члана 155.став 1., Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(“Сл.гласник РС”, бр.68/15, 41/18, 44/18 

– др. Закон и 83/18, 131/19 и 9/20). 

 2. - обављање превоза терета у 

друмском саобраћају, осим превоза 

терета у међународном друмском 

саобраћају који се обавља на територији 

општине, дефинисано одредбама члана 

52.став 1., Закона о превозу тертеа у 

друмском саобраћају (''Службени 

гласник РС'' бр. 68/2015 и 41/2018); 

3. Контрола стања и одржавања јавних 

путева и улица -општинских путева и 

улица и некатегорисаних на основу 

Закона о путевима (''Службени гласник 

РС'' бр. 41/2018 и 95/2018). 

17. 

исходима поступања правосудних органа по захтевима за 

покретање прекршајног поступка, пријавама за привредни 

преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција. 

  прекршајних пријава – нема 

 

Инспектор за заштиту животне средине и саобраћајни  

                                                                                        Зоран Војиновић 

 


