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На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Одељење за инспекцијски надзор 

Општинске управе општине Ћуприја доноси  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ 

    ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

 

I НАДЛЕЖНОСТ И ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА  

 
Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја врши инспекцијске 

послове из своје надлежности путем комуналне, грађевинске и инспекције за заштиту животне 

средине, а у складу са важећим прописима; врши надзор над радом јавних предузећа, јавних 

комуналних предузећа, у делу послова из своје надлежности; води првостепени управни поступак; 

доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и покрећу поступак за утврђивање 

прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени законом или прописом донетим на 

основу закона; у обављању послова и примени овлашћења сарађује са полицијом и другим 

инспекцијским органима; учествује у изради нормативних аката Општинске управе из 

надлежности Одељења; издају прекршајне налоге. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЕЉЕЊА 
  

 Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја чине: 

1. Одсек за инспекцијске послове 

2. Група за комуналне делатности, извршење, уклањање објеката или дела објекат 

 

У наведеном извештајном периоду у Одсек за инспекцијске послове на почетку године  било је: 

 

- 10 комуналних инспектора  

- 2 грађевинска инспектора 

- 2 инспектор за заштиту животне средине  

- 6 референата административних послова 

- 1 комунални редар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Инспектор за заштиту животне средине врши контролу и обавља онај део поверених 

послова из области заштите животне средине који се односи и на нспекцијски надзор и контролу 

по свим важећим Законима и прописима заштите животне средине, који су у примени што 

подразумева и надлежности по донетим одлукама општине Ћуприја. 

У смислу правилне оцене ненадлежности и усмерења предмета према надлежним органима 

инспектори користе и друга законска акта. 

 

 

Годишњи извештај о раду за 2020. годину и показатељи делотворности инспекцијског  

надзора Инспектора за заштиту животне средине 

 

 

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

 

 Превентивно деловање инспекције  у 37 случајева. 

 

2. Обавештавање јавности, пружање 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, превентивни инспекцијски надзори и друге активности 

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 обухваћених тим активностима (превентино деловање 

инспекције):  

 

Током 2020. године инспектор је деловао  у складу са Законима из надлежности 

инспектора за заштиту животне средине и превентивно деловао код 37 надзираних 

субјеката. 

 

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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листа:                                         
 

Приликом редовних инспекцијских надзора попуњаване су контролне листе у складу са 

предметом контроле и надзирани субјекти су у 95% случајева ускладили пословање и своје 

поступање. 

 

4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 
 

Корективно деловање инспектора у 9 предмета. 

 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 
 

У 2020. години није било предмета утврђивања нерегистрованих субјеката 



 

 

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 
 

Уједначавање праксе инспекцијског надзора се постиже уском сарадњом и разменом 

искустава са другим инсекцијама као и поступање по новом Закону о инспекцијском 

надзору. 

 

7. Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора 

који нису извршени и разлозима за то, као и број допунских налога за инспекцијски 

надзор: 
 

По плану за 2020. годину планиран је инспекцијски надзор код 75 надзираних субјеката са 

одговарајућим бројем контрола зависно од врсте и предмета делатности.  

 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције:  
 

Веома добра сарадња са републичким инспекторима као и са комуналним и грађевинским 

инспекторима. 

 

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

инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делтворне употребе ресурса 

инспекције и резултати предузетих мера: 

 

Инспектори раде у канцеларији са грађевинским и комуналнм инспекторима на 

располагању имају рачунар , за терен користе службени аутомобил. 

 

10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:   
 

Придржава се рокова у складу са Законом  

 

11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 
 

У 2020. години инспектор није имао предмете у којима би се водио другостепени поступак 

или покретање управног спора. 

 

12. Поступање 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 2020. години није било поднетих притужби на рад инспектора за заштиту животне 

средине 

 

13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања и број инспектора, односно службеника овлашћених за 



вршење инспекцијског надзора који су похађали обуке и друге облике стручног 

усавршавања: 

 

У 2020. години инспектори нису присуствовали оукама. 

 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

 

Није их било 

 

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

информационом систему: 

 

Инспектори прати сваку промену и редовно се информишу. 

 

16.   Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

 

Добра сарадња, координација и информисање  доприносе бољи, ефикаснији рад на терену 

      инспектора. 

 

17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција: 

 

Није било предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. БРОЈЧАНИ  ПОДАЦИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 

 

Р.бр. 

 

 

Опис 

 

 

Укупно 

1.  Извршених инспекцијских надзора 58 

2.  Редовних инспекцијских надзора 48 

3.  Ванредних инспекцијских надзора 10 

4.  Број записника 58 

5.  Број решења / 

6.  Жалба на решење / 

7.  Поништена решења по жалби / 

8.  Потврђена решења по жалби / 

9.  Захтев за покретање прекршајног поступка / 

10.  Закључак о обустави вођења управног поступка / 

11.  Закљукак о одбацивању / 

12.  Закључак о прекиду поступка / 

13.  Закључак о исправци грешке / 

14.  Истакнутих закључака на огласну таблу / 

15.  Решени предмети који су архивирани 45 

16.  Решени предмети који нису архивирани 13 

17.  Допис странкама (подносиоцима пријава) / 

18.  Обавештења  40 

19.  Службене белешке 27 

 

Б. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2021. год. 
 

Инспектори  за заштиту животне средине су благовремено припремили План инспекцијског 

надзора за 2020. годину у склaду са Законом о инспекцијском надзору, на који је Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине дао 

позитивно мишљење бр. 353-03-2380/2020-07 од 3. 12. 2020. год. 

 

 

 

ШЕФ ОДСЕКА  

        

 

 Јадранка Матић, дипл.биолог   

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 


