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И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

СЕКТОРА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊА ЗА КОНТРОЛУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1.ПРАВНИ ОСНОВ 

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

36/15) сачињен је Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине, Сектора 

за инспекцијске послове, Одељења за контролу индустријских објеката. 

2.НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Основне надлежности инспекције за заштиту животне средине Покрајинског 

секретаријата за урбанизами и заштиту животне средине, Сектора за инспекцијске 

послове, Одељења за контролу индустријских објеката, Нови Сад, утврђене су 

Законом о утврђивању надлежности аутономне покрајине Војводине(Службени гласник 

РС број 99/2009) и 10 закона и подзаконских аката из области заштите животне 

средине и то: 

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 

72/2009 -др. закон, 43/2011 - одлука УС и 43/16),  

2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 

36/2009), 
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013) 
4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 25/2015) 
5. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 

88/2010) 
6. Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), 
7. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

8. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009) 
9. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009) 

10.Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015) 
 

Као и на основу следећих закона: 

1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015), 
2. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) 

3. Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 
99/2014) 

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

5. Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 
74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 

24/94, 28/96 i 64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) 
6. Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) 
7. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009) 



2 
 

8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник 

РС”, бр. 99/09 и 67/12- одлука УС) 

Инспекцијски надзори у 2017.години вршени су складу са Годишњим планом 
инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину, који 

је сагласно одредби члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору објављен на 
интернет страници  Покрајинског секретаријата за урбанизами и заштиту животне 

средине: 
 
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs 

 
 

3.ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ 

 
Информације и подаци о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. 

годину: 
 

1) Службене саветодавне посете 

 
У току 2017. године инспекција за заштиту животне средине је вршила 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.  
Током трећег и четвртог квартала, у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском 

надзору („Службени гласник РС“ број 36/2015), извршене су саветодавне посете код 

надзираних субјеката - Јавних комуналних предузећа која управљају постојећим 

несанитарним депонијама на територији АП Војводине. Посете су подразумевале 

обилазак, давање савета и едукација надзираних субјеката у складу са чланом 43.став 

9 и самосталним чланом 54. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 

број36/2009, 88/2010 и 14/2016). 

У току 2017.године, инспекција за заштиту животне средине је извршила 37 

службених саветодавних посета. 

 
2) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи 
 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне 
средине за 2017.годину, инспектори су извршили инспекцијске надзоре у различитим 
областима животне средине. 

 
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне 

средине у 2017. годину инспектори су вршили редовне инспекцијске надзоре: 
1. постројења за која је издата интегрисана дозвола( IPPC дозвола) 
2. постројења која подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе  

3. комуналних предузећа која сакупљају и испуштају отпадне воде у реципијент  
4. правних лица и предузетника који испуштају отпадне воде у реципијент 

и/или систем јавне канализације 
5. из области управљања опасним отпадом код произвођача отпада, 

6. из области загађивања ваздуха од објеката у надлежности Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/


3 
 

7. из области емисије буке у животну средину објеката у надлежности 

Покрајинског секретаријата за урбанизами и заштиту животне средине, 
8. спровођења услова и мера из одлуке Покрајинског секретаријата за 

урбанизам и заштиту животне средине, којом је дата сагласност на студију о 
процени утицаја на животну средину, односно да није потребна израда 
студије, 

9.  здравствених установа које врше складиштење и третман инфективног 
медицинског отпада,  

10. по решењима, дозволама и сагласностима из области заштите животне 
средине издатих од стране Покрајинског секретаријата надлежног за послове 
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 су објављене на сајту Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине које се по потреби ажурирају.  

 
У току вршења редовних инспекцијских надзора ниво усклађености пословања и 
поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, мерио се помоћу 

контролних листи. 
 
Током 2017. године настављен је континуитет у контролама привредних субјеката, а и 
њихово пословање је управним мерама доведено у висок ниво усклађености са 

законом. Субјекти се у великој мери обраћају инспекторима у вези са недоумицама у 
њиховом пословању, како би евентуални пропусти били исправљени и како би њихов 

рад био у складу са прописима из надлежности Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине. 

  
3) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције) 

 
Током 2017. године инспекција за заштиту животне средине поступала је у складу са 

својим правима, дужностима и овлашћењима, доносила решења са наређеним/ 
наложеним мерама надзираним субјектима за спровођење мера заштите животне 

средине, сагласно прописима из области заштите животне средине. 

Инспектори су извршили инспекцијске надзоре у различитим областима животне 
средине током којих су откривали и кроз налагање мера отклањали или битно 

умањили настале штетне последице по животну средину. 
 

4) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према 

њима 

 
У 2017. години током обављања инспекцијског надзора у области заштите животне 
средине инспектори су открили 4 нерегистрована субјекта. Према откривеним 

нерегистрованим субјектима поступано је у складу са чланом 33. Закона о 
инспекцијском надзору. 

 
5) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора 
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Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору, 

сачињен је Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне 
средине за 2017.годину, на који је дато позитивно мишљење надлежног министарства 

за заштиту животне средине. 
У циљу спровођења Годишњег плана инспекцијског надзора, за инспекцијски надзор у 
свакој области животне средине израђени су списакови надзираних субјеката, односно 

делатности које ће бити предмет контроле. Редовни инспекцијски надзори вршили су 
се према Контролним листама које су објављене на сајту Покрајинског секретаријата 

за урбанизами и заштиту животне средине, из одговарајуће области. У складу са 
наведеним плановима инспекцијског надзора, инспектори су поред редовних 
инспекцијских надзора, обављали и ванредне инспекцијске надзоре.  

У 2017.години вршени су ванредни инспекцијски надзори по пријавама правних и 
физичких лица, НВО и др., на загађивање животне средине и по захтевима надзираних 

субјеката за ванредни утврђујући инспекцијски надзор који се односе на контролу 
испуњености услова из прописа у области заштите животне средине за потребе 
добијања енергетске лиценце, за обављање енергетске делатности. 

 
Реализација Плана Инспекције за заштиту животне средине у области заштите животне 

средине за 2017. годину:  

Број инспекцијских прегледа у 2017. години: 449 

Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 163 

Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 134 

Број контролних инспекцијских надзора у 2017. години: 112 

Број превентивних инспекцијских надзора у 2017. години:0 

Број допунских инспекцијских надзора у 2017. години:3 

Број саветодавних посета у 2017. години:37 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2017. години: 4 

 
На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине за 2017.годину, планирано је да инспектори за заштиту животне 

средине у области заштите животне средине поред редовних инспекцијских надзора, 
обављају и ванредне инспекцијске надзоре. Планирано је да очекивани обим 

ванредних инспекцијских надзора буде око 50 % од укупно извршених инспекцијских 
надзора. Проценат је изведен на основу искуства из предходних година.  
У току 2017.године обим ванредних инспекцијских надзора у односу на укупан број 

обављених инспекцијских надзора износио је око 30%. 
Такође, планирани су превентивни инспекцијски надзори, али исти нису извршени, 

пошто није било захтева од стране надзираних субјеката. 
Разлози о редовним инспекцијским надзорима који нису извршени, а планирани су, у 
2017. год, су да су тренутни капацитети инспекције у области контроле индустријских 

објеката усмерени углавном на вршење ванредних инспекцијских надзора, по 
захтевима надлежних органа и оператера, као и по пријавама грађана,НВО и др., чиме 

је онемогућено вршење редовних инспекцијских надзора у складу са усвојеним 
годишњим планом надзора и то у највећој мери пријаве које су се односиле на 
загађивање вода и поступање са опасним отпадом. 

 
6) Ниво координације инспекцијског надзора  
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Током 2017.године коoрдинација инспекцијског надзора инспекције за заштиту 

животне средине са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције обавља се 

кроз рад у радним групама Координационе комисије Владе Републике Србије за 

усклађивање, координацију и унапређење инспекцијског надзора у одређеној области 

у Републици Србији и реализацију заједничких акција сагласно одредбама Закона о 

инспекцијском надзору, у оквиру више Радних група формираних од стране 

Координационе комисије. 

Радне групе у којима су за чланове именовани представници инспекције за заштиту 

животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

је: 

- Радна група за заштиту природних ресурса 

 
7) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 

 

За реализацију Годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за заштиту 
животне средине за 2017.годину инспекторима за заштиту животне средине су 

обезбеђена службена возила и потребна количина горива за вршење инспекцијских 
надзора. Сви инспектори су доступни на мобилним телефонима и обезбеђена је 
интернет комуникација.  

 
И поред свих ограничавајућих фактора План инспекцијског надзора инспекције за 
заштиту животне средине за 2017.годину није ревидиран, већ је извршена 

прерасподела и временски оквир за његову реализацију, и великим залагањем и 
трудом инспектора за заштиту животне средине План инспекцијског надзора за 2017. 

годину је са завидним процентом реализован. 

 
План инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине Покрајинског 

секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је сачињен према постојећем 
броју инспектора у Сектору за инспекцијске послове, у Одељењу за контролу 

индустријских објеката и то: 
 
У Одељењу је запослено укупно 7 инспектора за заштиту животне средине, 3 

инспектора за заштиту животне средине са седиштем у Новом Саду и по један 
инспектор за заштиту животне средине у са седиштем у подручним јединицама у 

Зрењанину, Суботици, Сремској Митровици и Панчеву. 

 
8) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 
 

Инспектори за заштиту животне средине у 2017.години су се придржавали одредби 
Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку. 

 

9) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 

 

На решења инспекције за заштиту животне средине, у 2017. години, уложена је 1 

жалба, која је прослеђена другостепеном органу на одлучивање. 

 

10) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 
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У 2017. години није било притужби на рад инспектора за заштиту животне средине . 

 

11) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 

 

Током 2017. године инспектори за заштиту животне средине узели су учешће у 
следећим обукама и стручним усавршавањима:  

1) Припрема правних субјеката за надзор инспекције за заштиту животне средине у 

области управљања отпадом, који је одржан у Зрењанину, у организацији 
Привредне коморе Србије 

2) Примена закона о Инспекцијском надзору који је одржан у Новом Саду у 

организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. 

3) Обука за примену Закона о општeм управном поступку(„Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) који је одржан у Новом Саду, у организацији Службе за људске ресурсе 

Покрајинских органа. 

4)  Обука за примену Закона о општeм управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) који је одржан у Новом Саду, у организацији НАЛЕД-а. 

5) Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских 
службеника у вези контроле расхладних система, односно 

индустријских/комерцијалних инсталација у РС, одржана у Руми, у организацији 
Мнистарства пољопривреде и заштите животне средине. 

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

информационом систему 

 

Инспекција за заштиту животне средине не располаже информационим системом. 

 
13) Исходима поступања правосудних органа 

 

У 2017.години инспектори за заштиту животне средине су поднели укупно 9 захтева за 

покретање прекршајног поступка, 23 пријаве за покретање поступка за привредни 
преступ и 1 кривичну пријаву.  
 

1. ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ  
 

Инспекција за заштиту животне средине у 2017. години остварила је следеће збирне 

резултате на основу поступања свијих инспектора за заштиту животне средине: 
 

Укупан број надзора 449 

Број ванредних инспекцијских надзора 134 

Број редовних инспекцијских надзора 163 

Број контролних инспекцијских надзора 112 

Број допунских инспекцијских надзора 3 
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Број донетих решења 139 

Број решења где је уложена жалба 1 

 

Укупан број ванредних инспекцијских надзора 134 

Број ванредних потврђујућих надзора / 

Број ванредних утврђујућих надзора 32 

Број надзора по пријави грађана, правних лица 102 

 

Број саветодавних посета 37 

 

Инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима 4 

Заједнички надзор-са другим инспекцијама 2 

 

Број прекршајних пријава 9 

Број пријава за привредни преступ 23 

Број кривичних пријава 1 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 
У 2017. години инспектори за заштиту животне средине су поступали по Плану 
инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину.  

 
ПОКАЗАТЕЉИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 
1. Неопходност повећања броја инспектора за заштиту животне средине. 
 

2. Обука и студијска путовања инспектора за заштиту животне средине за 
усавршавање и оспособљавање за вршење инспекцијских надзора. 

  
3. Неопходност увођења информационог система и Е-инспектора. 
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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СЕКТОРА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊА ЗА КОНТРОЛУ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ ДОБАРА И 

РИБЉЕГ ФОНДА 

 

 

2. ПРАВНИ ОСНОВ 

 
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 
36/15) сачињен је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине у области 

заштите природе и рибљег фонда за 2017. годину са прописаним информацијама и 
подацима. 

 

3. НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 

 
Инспекцијски надзори  у 2017. години вршени су у складу са Годишњим планом 

инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у области заштите 
природе и рибљег фонда  за 2017. годину, који је сагласно одредби члана 10. став 6. 
Закона о инспекцијском надзору објављен на   интернет страници: 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs Покрајинског секретаријата за урбанизам и 
заштиту животне средине. 

На основу Закона о заштити природе  („Сл. гл. РС” 39/09 и 88/2010-испр. и 14/2016), 
вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите на заштићеним 
подручјима која се налазе на територији Аутономне Покрајине Војводинe. сачињен је 

на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 
36/15) и одредаба закона из области заштите животне средине којим је прописано да 

инспекцијски надзор над спровођењем истих поверава Аутономној покрајини као 
поверени посао државне управе.  
Инспекцијски надзор ће се вршити у складу са 14 закона и подзаконским актима из 

области заштите животне средине и то: 
11.Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 

72/2009 -др. закон, 43/2011 - одлука УС и 43/16),  

12.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 
36/2009), 

13.Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/10-исп. и 
14/2016) 

14.Закон о националним парковима („Сл. гласник РС”, бр. 84/2015) 

15.Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015) 
16.Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник РС“, бр. 

128/2014) 
Као и на основу следећих закона: 

9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015), 

10.Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) 
11.Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 

99/2014) 
12.Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/manual/2017.%20Godisnji%20Plan%20pokrajinske%20inspekcije%20za%20ZZS%202017%20i%20urb.pdf
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13.Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 

74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 
24/94, 28/96 i 64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) 

14.Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014) 
 

4. ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ 

 
Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине у области заштите 

природе и рибљег фонда за 2017. годину садржи следеће информације и податке: 
 

1) Број спречених или битно умањених  вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно 

деловање инспекције) 
 

У складу са Законом о инспекцијском надзору, а ради постизања циља инспекцијског 

надзора, инспекција за заштиту животне средине у области заштите природе је 
превентивно деловала. Извршила је 8 службених саветодавних посета.  

Након извршених службених саветодавних посета, у 3 случајa откривене су 
неправилности у раду надзираних субјеката, те су у складу са Законом о 
инспекцијском надзору надзираним субјектима достављена 3 Дописа са препорукама о 

исправљању пропуста и недостатака уочених у службеној саветодавној посети и 
обезбеђењу законитог и безбедног пословања и поступања. Надзирани субјекти су 

поступили по достављеним препорукама у три случаја. 
 
 

2) Превентивно деловање – превентивни инспекцијски надзори и службене 

саветодавне посете  
 

У току 2017. године инспекција за заштиту животне средине у области заштите 

природних добара и рибљег фонда је вршила  превентивне инспекцијске надзоре, 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 законом и другим прописом заштићена 
природна добра и рибљи фонд.  

Инспекција за заштиту животне средине у области заштите природе и рибљег фонда је 
у складу са Годишњим Планом, као и по захтевима надзираних субјеката редовно, 

благовремено и детаљно информисала надзиране субјекте у вези примене одредби 
Закона о заштити природе и подзаконских аката донетих на основу наведеног закона, 
као и закона о заштити рибљег фонда и подзаконских аката. Такође, покрајинска 

инспекција за заштиту природних добара и рибљег фонда је обављала службене 
саветодавне посете код управљача заштићених подручја, управљача рибарским 

подручјем, корисника рибарских подручја,  корисника заштићених подручја, 
оператера који се баве прометом заштићених биљних и животињских врста, као и код 

држалаца заштићених врста животиња, а у циљу утврђивања законитости пословања.  
 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи 

 
Током 2017. године настављен је континуитет у контролама правних субјеката, а и 
њихово пословање је управним мерама доведено у висок ниво усклађености са 

законом. Субјекти се у великој мери обраћају инспекторима у вези са сваком 
недоумицом у њиховом пословању, како би евентуални пропусти били исправљени и 
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како би њихов рад био у складу са прописима из надлежности Секратиријата за 

урбанизам и заштиту животне средине. 
 

4) Број спречених или битно умањених  вероватних настанака штетних 
последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције) 
 

У току 2017. године извршени су инспекцијски надзори код физичких лица којима је 
начињена штета од строго заштићених врста дивљих животиња. Сачињавањем 
записника о томе да су та физичка лица предузела све неопходне мере ради 

спречавања настанка штета од строго заштићених врста дивљих животиња, учињен је 
корак ка остваривању права и интереса физичих лица на надокнаду штете од 

надлежног републичког министарства у складу са законом. Обављено је укупно 2 
инспекцијска надзора.  
У току 2017. године Инспекција за заштиту животне средине у области заштите 

природе  је извршила 126 инспекцијска надзора у правцу спречавања или битног 
умањења вероватног настанка штетних последица по законом заштићена природна 

добра (заштићене и строго заштићене дивље биљне и животињске врсте).  Пронађене 
повређене, као и одузете живе јединке заштићених и строго заштићених дивљих 
животињских врста које су држане у заточеништву супротно закону, смештане су у 

прихватилишта и у Покрајински завод за заштиту природе, и у зависности од 
резултата  опоравка пуштане  у природу. 

Пронађене и одузете примерке тартуфа, од стране полицијских службеника са 
подручне станице Сремска Рача, преузимала је инспекција за заштиту природе 

Покрајинског секретаријата и предавала их Покрајинском Заводу за заштиту природе 
на чување. У току 2017. године од стране Министарства заштите животне средине, а у 
складу са Законом о заштити природе, извршена је продаја тартуфа. 
 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према 
њима 

 
У 2017. години Инспекција за заштиту животне средине у области заштите природних 

добара и рибљег фонда утврдила је постојање 8 нерегистрованих субјеката из своје 
надлежности, а у складу са контролним листама објављеним на сајту Покрајинског 
секретаријата. 

 

6) Мере предузете  ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 

њиховом дејству 
 

У сарадњи са Министарством Пољопривреде шумарства и водопривреде, Управом за 
ветерину иницирало је заједничке инспекцијске надзоре, са Покрајинском 
инспекцијом за заштиту животне средине у области заштите природних добара и 

рибљег фонда, како би обе инспекције у оквиру својих надлежности извршиле 
истовремено надзор, а у циљу ефикаснијег деловања инспекција и спречавања 

комерцијаног приказивања заштићених и строго заштићених врста и нелегалног 
промета рибом. 
 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора 

 
У складу са Годишњим Планом инспекцијског надзора Инспекције за заштиту 
природних добара и рибљег фонда за 2017. годину, извршени су: 
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1) Инспекцијски надзори код управљача заштићених подручја  
2) Инспекцијски надзори код корисника заштићених подручја 

3) Инспекцијски надзори код оператера који се баве прометом заштићених биљних 
и животињских врста 

4) Инспекцијски надзори везани за спровођење ЦИТЕС конвенције 

5) Инспекцијски надзори везани за поступање за заштићеним дивљим врстама   
6) Инспекцијски надзори код држаоца заштићених врста дивљих животиња 

7) Инспекцијски надзори у Зоо вртовима 
8) Инспекцијски надзори код управљача рибарских подручја 
9) Инспекцијски надзори код корисника рибарских подручја 

 
Оперативним планом Одељења за 2017. годину  планирано је 420 редовних 

инспекцијских надзора. 
У току 2017. године у Одељењу за заштиту природе обављено је укупно 568 

инспекцијских надзора, од чега је редовних 275, саветодавних инспекцијских надзора 

8, ванредних 239 (по представкама и хитно поступање ) и 44 контролних 

инспекцијских надзора. 

Из горенаведеног се може закључити да План редовних инспекцијских надзора није 
остварен, због великог броја вандредних инспекцијских надзора по предствкама и 
хитног поступања. 

Мали број саветодавних надзора и превентивних надзора није испуњен зато што није 
било захтева  надзираних субјеката 

План Рада Инспекције за заштиту животне средине у области заштите природе урађен 
je у складу са потребама надзора у овој области, односно захтевима надзираних 
субјеката, али и реалним могућностима људских ресурса са којима ова Инспекција 

располаже. 
 

8) Ниво координације инспекцијског надзора  
 

Током 2017. године коoрдинација инспекцијског надзора Инспекције за заштиту 
животне средине у области заштите природних добара и рибљег фонда са 

инспекцијским надзором кога врше друге инспекције обављала се кроз реализацију 
заједничких акција сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору. 

 
 

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

 

План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у области 
заштите природе  за 2017. годину је сачињен за 8 (осам) запослених инспектора за 
заштиту животне средине у области заштите природе  на неодређено време (7 

инспектора и начелник).  
План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у области 

заштите природе  за 2017. годину реализовало је 8 (осам) запослених инспектора за 
заштиту животне средине у области заштите природних добара и рибљег фонда  на 
неодређено време (7 инспектора и начелник), од 8 (осам) систематизованих, који су 

надлежни за вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите природе и 
очувања рибљег фонда на целој територији Аутономне покрајине Војводине, и то: 

4(четири) са седиштем у Новом Саду, 1 (један) седиштем у Вршцу, 3 (три) са седиштем 
у Суботици, 1 (један). 
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Свим инспекторима за заштиту природе била су обезбеђена комуникациона средства 

(мобилни телефони и интернет), материјално-техничка средства и обезбеђена што се 
позитивно одразило на квалитет и ефикасност поступања. 

 
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 
 

Инспектори за заштиту животне средине у области заштите природних добара и 
рибљег фонда у 2017. години у свему су се придржавали рокова прописаних Законом 

о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку. 

 

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 
 

Инспекција за заштиту животне средине у области заштите природних добара и 
рибљег фонда  у 2017. години  имала је четири жалби на Решење инспектора. Исход 

другостепеног поступка није познат. 

12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 

 
У 2017. години је било четири притужбе на рад Инспекције за заштиту животне 

средине у области заштите природних добара и рибљег фонда. 

13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 

 
Током 2017. године инспектори за заштиту природних добара и рибљег фонда узели су 

учешће у  стручном усавршавању на семинарима које је  организовала служба за 
управљање људским ресурсима Покрајинске владе, у смислу примене Закона о 
инспекцијском надзору у Марту 2017, Нови закон о општем управном поступку  у 

периоду мај –октобар 2017. године. 

 

14) Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа 

 
Инспектори за заштиту природних добара и рибљег фонда у 2017. години нису 

покретали иницијативе за измене и допуне Закона о заштити природе и подзаконских 
аката донетих на основу овог закона.  
 

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

информационом систему 
 
Инспекција за заштиту животне средине у области заштиту природних добара и 

рибљег фонда не располаже информационим системом. 

Током 2017. године Инспекција за заштиту животне средине у области заштиту 
природних добара и рибљег фонда редовно је ажурирала интерну базу података о 

извршеним пословима из своје надлежности. 

 

16) Исходима поступања правосудних органа 

 
У 2017. години инспектори за заштиту природних добара и рибљег фонда поднели су 

22 Захтева за покретање прекршајног поступка, 1 Пријаву за привредни преступ, 3 
Кривичне пријава; сведочили су у случају 3 поднете пријаве. 
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Инспекција за заштиту животне средине у области заштиту природних добара и 

рибљег фонда има информације – Пресуде (2) о исходима поступања правосудних 
органа по предметним пријавама из претходних година,  достављених у току 2017. 

године. 
 

5. ДЕЛОТВОРНОСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

1. У 2017. години инспектори за заштиту природних добара и рибљег фонда у свему 
су поступали по Плану инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне 

средине у области заштите природних добара и рибљег фонда за 2017. годину.  
  

2. План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у области 
заштиту природних добара и рибљег фонда за 2017. годину није у потпуности 

реализован због великог броја пријава и ванредних поступања. 
 

3. У 2017. години унапређено је јачање међусобне сарадње између Инспекције, 
надлежних Тужилаштава и Министарства унутрашњих послова, посебно када су у 

питању физичка лица која нелегално тргују заштићеним врстама дивљих 
животиња, нелегалног и незаконитог излова рибе чиме је  битно умањена  

вероватноћа настанака штетних последица по законом заштићена природна добра и 
рибљи фонд.  

 

Такође, унапређена је сарадња са републичком ветеринарском инспекцијом и 

републичком инспекцијом за заштиту природе кроз заједничке акције – инспекцијске 

надзоре. 


