
 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА Сјеница 

ОПШТИНСКA УПРАВA 

Општине Сјеница  

Служба за инспекцијске 

послове  

Број:  

Датум:15.01 2019 god 

Сјеница  
 

                           На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. 

гласник РС" бр.36/2015) инспекција за заштиту животне средине општине 

Сјеница, објављује:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

1) Број спречених и битно умањених штетних последица (превентивно 

деловање инспекције)  

Инспекција за заштиту животне средине је у 2018. години имала превентивне 

инспекцијске надзоре који су везани за емитовање буке у СУР-а 

2)Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке  
Инспекција за заштиту животне средине информисала је јавност путем 

медија и на званичном сајту општине Сјеница као и одговарала на дописе за 

приступ информацијама од јавног значаја у области заштите животне 

средине.  

3)Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом  
У 2018. години је извршен редовни инспекцијски надзор код 31 регистрована 

субјекта и код 3 субјекта је утврђено да немају усклађено пословање са 

законом.  

4)Број откривених и отклоњених штетних последица (корективно 

деловање инспекције)  
Корективно деловање инспекције је било у 6 наврата када је инспекција за 

заштиту животне средине наложила мере које су субјекти отклонили у 

законски утврђеном року.  

5)Број утврђених нерегистрованих субјеката  
У 2018.години није било  нерегистрованих  субјеката  

6)Мере које су предузете ради уједначавања праксе инспекцијског 

надзора 



Инспектор за заштиту животне средине је користио идентичне мере у истим 

случајевима или сличним случајевима како би се постигла правичност и 

уједначеност у раду.Инспектор је сарађивао и са осталим општинским 

инспекцијама.  

7)Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских 

контрола)  
У 2018.години је било планирано 34 редовних инспекцијских надзора, од 

којих је реализовани 31(три ће се реализовати у 2018.години).Била су 2 

ванредна надзора по пријави грађана.  

8)Ниво координације инспекција  

Инспекција за заштиту животне средине обавља и послове комуналне 

инспекције и има добру сарадњу са грађевинском инспекцијом општинске 

управе Нова Варош.Такође је добра сарадња са републичким органима.  

9)Материјални, технички и кадровски ресурси инспекције  
Инспекција за заштиту животне средине општине Сјеница користи возило са 

другим инспекцијама у нашој локалној самоуправи.Технички ресурси у 

смислу канцеларије и рачунарске опреме су коришћени само од стране 

инспекције за заштиту животне средине.  

10)Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције  
Надзирани субјекти којима је наложено да отклоне недостатке су у року 

извршили своје обавезе те због тога инспекција није морала да подноси 

прекршајне пријаве.  

11)Законитост управних аката(број другостепених решења)  

У 2018.години није имало жалби субјеката на наложене мере инспектора за 

заштиту животне средине тако да нема другостепених решења.  

12)Поступање у решавању притужби на рад инспекције  
На рад инспекције за заштиту животне средине није било притужби.  

13)Обуке и друго усавршавање инспекције  
У 2018.години инспектор за заштиту животне средине је завршио тренинг 

који је организовало Министарство животне средине и добио сертификат 

који потврђује учешће на истом.  

14)Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа  
Није било иницијатива за измене и допуне закона и других прописа.  

15)Мерама и проверама ажурности података у информационом систему  
Инспектор за заштиту животне средине општине Сјеница ажурира податке на 

општинском сајту у вези заштите животне средине и обавештава јавност о 

стању животне средине.  

 

16)Стање у области извршавања поверених послова  



Инспектор за заштиту животне средине општине Сјеница врши све поверене 

послове у складу са Законским одредбама, а такође врши и послове које му 

наложи  начелник општинске управе и руководилац одељења.  

17)Исход поступања правосудних органа  

Инспектор заштите животне средине у 2018.години није подносио 

прекршајне пријаве па правосудни органи нису ни поступали. 

 

 

 

                                                              Инспектор за заштиту животне средине: 

                                                                                Азра Куртановић 
 


