
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Аутономна покрајина Војводина  

OПШТИНА АПАТИН 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 
Одељење за инспекцијске послове 

Инспекција за заштиту животне средине 

Број: 501- 31 /2022-IV/05 

Дана: 28 .02.2022. године 

      АПАТИН 
 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

     Инспекција за заштиту животне средине је током 2021. године спроводила 

законске  мере ради спречавања незаконитог рада и обављања делатности 

правних лица, предузетника као и решавање проблема грађана спрођењем закона 

и одлука које спадају у надлежност инспекције за заштиту животне средине. 

Инспекција је била ангажована  на припреми одлука ,аката , програма ,извештаја , 

мишљења, планова који су уско повезани са заштитом животне Инспекција за 

заштиту животне средине је примењивала  законе из области заштите животне 

средине, управљања отпадом, интегрисаног спречавања и контроле загађивања 

животне средине, примењивала законе из области заштите од буке, заштите 

ваздуха, вода, процене утицаја на животну средину.  

     У току 2021. године инспекција је сачинила 15 записника по поднетим 

пријавама грађана – по захтеву странки  и донела одговарајућа решења .Највећи 

број управних предмета је вођен због загађења ваздуха , поступања са отпадом и 

проблема са буком. 

По службеној дужности вођенa су 42 управна поступка а највише њих се односило 

на управне предмете везане за Закон о управљању отпадом, Закон о заштити 



ваздуха и буке. Управни поступци су вођени због неадекватног поступања са 

отпадом, загађења ваздуха , испуштања  отпадних вода. 

     Инспекција је деловала и превентивно и у току 2021. године сачинила укупно 4 

службенe белешке. 

     Инспектор за заштиту животне средине је у 2021. години спровео 6 поступaка 

процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја ( 

израда решења о потреби процене утицаја , одређивање обима и садржаја 

студије, одржавање јавних расправа давање сагласности на студију) 

     Инспекција за заштиту животне средине је учествовала  у припреми планова 

које доноси скупштина општине давањем мишљења на предлог планова  који су 

повезани са заштитом животне средине у складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

  

 На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору („Сл.Гласник РС“ бр.36/135 и 

95/18 ) инспекција за заштиту животне средине општине Aпатин објављује: 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1.) Број спречених  и битно умањених штетних последица(првентивно деловање 

инспекције) 

     Инспекција за заштиту живтоне средине је у 2021.години имала 4 превентивна 

инспекцијска надзора где су странке упознате са обавезама које су дужне 

испунити у складу са Законом о управљању отпадом и Законом о заштити  

ваздуха .  

     Превентивно деловање је вршено објављивањем Плана рада инспекције за 

заштиту животне средине за 2021. годину и објављивањем контролних листи на 

сајту општине Апатин, пружањем стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима. 

     Извршенa су 4 превентивна инспекцијска надзора  у области управљање 

неопасним отпадом на локацији произвођача, у складу са одредбама Закона о 

управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016), везано за  

смернице за збрињавање неопасног и инертног отпада, а ради спречавања и 

отклањање опасности по живот или здравље људи, имовину, ради смањења и 

спречавања деградације животне средине и о томе су сачињена три записника. 

 

2.) Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке 



     У 2021. години је инспекција за заштиту животне средине информисала јавност  путем 

медија о свим донетим одлукама као и обавезама правних лица и предузетника које су 

регулисане законима  заштите животне. Јавност је упозната са Програмом коришћења 

средстава Буџетског фонда заштите животне средине , као и извештајима о утрошку 

средстава Буџетског фонда заштите животне средине. Путем електронских и штампаних 

медије грађани су обавештени о свим поднетим захтевима о процени утицаја на животну 

средину као и донетим решењима. 

     Инспекција за заштиту животне средине је вршила саветодавне инспекцијске 

прегледе на захтев странке који су се односили на управљање отпадом. Такође, 

приликом редовних инспекцијских прегледа инспекција је упознала странке са 

новим Законом о инспекцијском надзору и обавезама које проистичу из њега, а 

првенствено са контролним листама, начином попуњавања и са могућношћу 

вршења самоконтроле. 

3.) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом 

     У 2021. години код извршених инспекцијских надзора  над  привредним 

субјектима утврђено је да је усклађеност пословања са законом 90%. 

     У 2021. години вршени су редовни инспекцијски надзори и надзирани субјекти 

су о планираним инспекцијским надзорима обавештавани у складу са законом о 

инспекцијском надзору. Инспекцијски надзори вршени су према контролним 

листама за одређене области надзора. Контролне листе су објављене на сајту 

општине Апатин  и по потреби се ажурирају. У складу са годишњим планом 

инспекцијског надзора за 2021. годину обављани су надзори у различитим 

областима 

      У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспектор за заштиту 

животне средине је извршио редовне инспекцијске надзоре: 

- код произвођача неопасног отпада  

     Највећи број инспекцијских надзора  предузећа, предузеника и привредних 

друштва током 2021. године предмет прегледа је било поступање са отпадом као 

и достава документације на увид и то првенствено документације о кретању 

отпада према Правилнику о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за 

његово попуњавање („Службени гласник РС“ број 114/2013) и уговори за 

преузимање отпада од стране оператера који имају дозволу за управљање том 

врстом отпада, а сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 

бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016). Извршена је контрола  6 надзираних субјеката који 

генеришу неопасан отпад на локацији произвођача, 8 ванредних инспекцијских 

надзора по представци грађана и 3 по захтеву надзираног субјекта. 

-из области емисије буке у животну средину 



     У области заштите од буке у животној средини у затвореном и отвореном 

простору у 2021. години инспекција је решавала у редовним и  ванредним 

инспекцијским прегледима, по пријавама грађана. Неки од наведених предмета су 

се односили на буку за коју инспекција није надлежна јер нису били у питању 

предузетници или регистровани привредни субјекти већ бука из суседног 

домаћинства од физичких лица, или је у питању била бука која није настајала из 

стационарног извора буке (апарат, машина, музички уређај). 

     У случајевима где је мерењем, од стране стручних кућа акредитованих и 

овлашћених за мерење буке, регистровано прекорачење граничних вредности за 

буку налагане су мере којима ће се ниво буке смањити на ниво испод дозвољеног. 

Осим угоститељских објеката који су најчешће били предмет пријава бука је 

мерена и у привредним субјектима против којих су подношене пријаве, а имали су 

стационарни извор буке (апарат, машина, опрема...) коју је било могуће измерити.. 

Извршена су 4 редовна инспекцијска надзора код надзираног субјекта  који својом 

делатношћу утичу на буку у животној средини и 3 ванредна инспекцијска надзора. 

-из области загађивања ваздуха код надзираних субјеката за чије објекте  је 

издата дозвола за градњу од стране јединице локалне самоуправе 

     Кроз редовне и ванредне (по пријавама) инспекцијске надзоре обрађени су 

предмети који су првенствено били везани за мерења емисије загађујућих 

штетних материја у ваздух, а у складу са Законом о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 

43/2011-одлукаУС и 14/2016) и Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник 

РС“бр.36/2009, 10/2013) . Редовним инспекцијским надзорима је обухваћено 5 

надзираних субјеката који својом делатношћу утичу на квалитет ваздуха, 3 

ванредна инспекцијска надора и 2 по захтеву странке. 

-из области спровођења услова и мера из одлуке надлежног Органа 

Општинске управе Апатин  којом је дата сагласност на студију о процени 

утицаја на животну средину, односно да није по требна израда студије 

     По основу Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и 

14/2016), Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 

бр. 135/2004 и 36/2009), извршенe су инспекцијске контроле над спровођењем 

мера и обавеза носиоца пројекта из Студије о процени утицаја на животну 

средину. Извршена је контрола спровођења мера заштите животне средине у 

објектима којима је надлежни орган донео решење о сагласности на студију о 

процени утицаја као и у објектима за које је издато решење да није потребна 

израда студије о процени утицаја. Вршени су и редовни инспекцијски надзори код 

3 надзирана субјеката који поседују сагласност надлежног општинског органа на 

студију о процени утицаја на животну средину или решење са предлогом мера 

заштите животне средине. 



4.) Број  откривених и отклоњених штетних последица(корективно деловање 

инспекције) 

     Инспектор за заштиту животне средине поступајући по Плану рада за 2021. 

годину сачино је 15 записника у току редовног инспекцијског надзора од којих су  3 

контролна  записника, 42 записника по службеној дужности. Донета су и 42 

решења ради наређивања управних мера у области заштите животне средине и  

надзирани субјекта су поступили по датим налозима. 

5)  Број утврђених нерегистрованих субјеката 

     У 2021. години инспекција за заштиту животне средине није утврдила 

нерегистроване субјекте из области заштите животне средине. 

6.) Мере које су предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора 

     Инспекција за заштиту животне средине је користила идентичне мере у истим 

случајевима или сличним случајевима како би се постигла правичност и уједначеност у 

раду. 

     За све области инспекцијског надзора су сачињене су контролне листе и исте 

су објављене на сајту општине Апатин. Инспектор за заштиту животне средине 

према свим надзираним субјектима је поступао на исти начин, у складу са 

Законима који се примењују. У 2021. години инспектор за заштиту животне 

средине није имао заједничке ванредне инспекцијске надзоре. 

7.) Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских контрола)  

     Редовни инспекцијски надзори вршени су према контролним листама које су 
објављене на сајту општине Апатин. Извршио је 15 редовних, теренска  и 
канцеларијска инспекцијска надзора.  Поступајући по преставкама инспектор је 
извршио још 3 ванредна инспекцијска надзора и то четири инспекцијска надзора 
код надзираних субјеката који својом делатношћу утичу на буку у животној 
средини , 14 инспекцијских надзора  који својом активношћу загађују животну 
средину отпадним материјама , 10 везаних за загађивање ваздуха  и 3 из области 
заштите животне средине. 

     Оставарење Плана 86,67 % за редовне прегледе и 100% за ванредне 
инспекцијске надзоре. 

 

8.) Ниво координације инспекција 

     Инспекција за заштиту животне средине има веома добру сарадњу са 

комуналном инспекцијом где заједничким и превентивним деловањем су 

отклоњене и опасности за здравље људи и живитну средину.Такође је добра 

координација са грађевинском инспекцијом , Пољочуварском службом  и са 

Полицијском станицом Апатин. 



     Вршена су 4 инспекцијска надзора са грађевинском инспекцијом, и 12 

инспекцијских надзора са комуналном инспекцијом.  

9.) Материјални,технички и кадровски ресурси инспекције 

     Инспекција за заштиту животне средине општине  заједно са комуналном 

инспекцијом,грађевинском и саобраћајном користи једно возило  што није добро 

јер не може ефикасно да делује у спречавању одређених мера и радњи које су у 

супротности за Законским одредбама које контролишпе инспекција за заштиту 

животне средине.Остали ресурси у смислу канцеларије и рачунарске опреме су 

коришћени само од стране инспекције за заштиту животне средине. 

10.) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

     Инспектор за заштиту животне средине  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. 

    Странке којима је решењем наложено да отклоне недостатке су углавном у року  

извршили своје обавезе . 

11.) Законитост управних аката (број другостепених решења) 

     У 2021. години  нису упућене жалбе другостепеном органу. 

12.) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 

     У 2021.години на рад инспекције за заштиту животне средине није било 

писмених жалби. 

13.) Обуке и друго усавршавање инспекције 

     Током 2021. године инспекција за заштиту животне средине није учествовала 

на обукама. 

15.)Мерама и проверама ажурности података у инфромационом систему 

     Инспектор за заштиту животне средине доставља ажуриране податке 

службенику задуженом за одржавање  општинског сајта који се односе на заштиту 

животне средине. 

16.) Стање у области извршавања поверених послова 

     Инспектор за заштиту животне средине  врши све поверене послове у вези са 

Законским одредбама а такође врши и послове које му наложи председник 

општине,Начелник општинске праве . 

17.) Исход поступања правосудних органа   



     У току 2021. године нису  поднете прекршајне пријаве, пријаве за привредни 

преступ нити кривичне пријаве. 

 

 

                                                                        

                                                              

                                   РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
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