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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Предмет: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. годину 

За извештајни период на пословима инспекциског надзора радио је један 

инспектор који је био распоређен у Одсеку за инспекцијске послове. 

Извештај је израђен у складу са одредбама члана 44. став 2. Закона о 

инспекцијском надзору: 

 

1) број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције);3 

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); 

9 службених саветедовних посета, акти о примени прописа нису 

издавани. 

3) нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

У раду су коришћене контролне листе а степен усаглашености, 

посматрајући све надзоре, је 90%. 



4) броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање 

инспекције); 

У два (2) предмета спречен је настанак штетних последица. 

5) броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према 

њима;Откривен један (1) нерегистровани субјект. Издато решење о 

забрани обављања делатности. 

6) мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 

њиховом дејству; 

Вршена је редовна комуникација са инспкторима из суседних општина. 

7) остварење 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; 

Планом је предвиђено извршење 70% редовних и 30% ванредних 

инспекцијских надзора. Остварено је 18 редовних и 2 ванредна 

инспекцијска надзора, односно било је 90% редовних и 10% ванредних 

надзора. Допунских налога за инспекцијски надзор није било. 

Није остварено 6 инспекцијких надзора, три се односе на оператере који 

управљају отпадом а три на управљаче заштићених природних добара. 

Разлози за неизвршавање плана су што је један субјект отишао у стечај, 

један више не обавља исту делатност, а код осталих је процењен 

незнатан ризик. 

8) нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога 

врше друге инспекције; 

Вршена је редовна комуникација са републичком ветеринарском и 

санитарном инспекцијом. 

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; 

У свом раду инспекција је користила материјално-техничке ресурсе 

општинске управе Нови Бечеј. Информатичка опрема, служена 

телефонска линија, приступ интернету и коришћење службеног возила 

вршено је заједно са другим општинским органима. Инспектор у свом 

раду је имао ограничену помоћ других кадрова општинске управе Нови 

Бечеј (консултантске услуге правне службе), тако да је у свом раду 

инспектор углавном био усметен на сопствено знање, вештине и умеће. 

Поред редовних послова инспектор је био ангажован и као шеф Одсека 

за инспекцијке службе и вршећи те послове издао је 113 налога за 



инспекцијки надзоре грађевинској, просветној и комуналној инспекцији. 

Праћен је њихов рад и сачињавани су месечни, квартални и годишњи 

извештајио раду за општинску координациону комисију. 

Такође, инспектор се бавио и питањима енергетске ефикасности, испит 

за енергетског менаџера и одговарајућа лиценца је исходована јуна 

месеца 2018. године. 

Инспектор је учествовао и у раду комисије за скидање усева за 

узурпираног државног пољопривредног земљишта, што је 

подразумевало и рад на терену у јулу, августу и септембру месецу. 

Инспектор је био ангажован и као стручно лице на подизању и 

одржавању ветрозаштитних појасева у општини Нови Бечеј. 

По систематизацији радних места предвиђено је обављање и послова 

Туристичког инспектора. 

10) придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 

Инспекција се у свом раду придржавала законских рокова. 

11) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

Током извештајне године изјављена је једна жалба коју је првостепени 

орган уважио и другачије решио управну ствар. Управних спорова није 

било. 

12) поступању у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима 

тог поступања, уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и 

области рада на које су се односили; 

Приговора и притужби није било. 

13) програмима стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно 

службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног 

усавршавања и тематске целине програма обуке, као и број учесника у свакој 

тематској целини, а ако је по завршетку програма вршена провера знања учесника 

и подаци о оствареном успеху); 

У октобру месецу присуство семинару који се одржао у Београду са 

темом „Унапређење инспекцијског надзора и тумачење одредби новог 

закона о инспекцијском надзору“. По завршетку семинара није било 

провере знања. 

14) иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 

Није их било 

15) мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 



Током године на општински сајт постављани су планови рада, извештаји, 

обавештења, ажуриране се контролне листе. 

16) стању у области извршавања поверених послова инспекцијског 

надзора;Инспектор је током године био ангажован на више различитих 

послова и задатака, који често нису имали блиске везе са пословима 

инспектора за заштиту животне средине, али и поред свега може се 

одговорно рећи да је стање у области заштите животне средине 

задовољавајуће. 

17) исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама 

које је поднела инспекција. 

Правосудни органи су у току године, у првом степену, решили једну 

пријаву и то тако што је наступила апсолутна застарелост за вођење 

поступка, чиме је битно умањена делотворност инспекцијског надзора. 

 

Детаљан Извештај о раду за 2018. 

 

Податци о инспектору:     Жива Неатница 

Месна надлежност:    територија општине Нови Бечеј 

Податци о извршеном редовном и вандредном инспекцијском надзору по врстама 

активности и постројењима. 

 

Ред. 

број 

Назив оператера / 

инсталације 

Број предмета Област 

надзора 

Степен 

усаглаше

ности у 

% 

Активности по 

предмету 

 

1. ДОО Млин 

Житопрерада 

IV-07-501-7/2018 Ваздух 

/емисија 

100 % Прво мерење + 

Друго мерење + 

 

2. ДОО Вребалов 

аграр 

IV-07-501-8/2018 Ваздух 

/емисија 

100% Прво мерење + 

Друго мерење + 

 

3. ЗЗ Врањево IV-07-501-9/2018 Ваздух 

/емисија 

0% Забрана рада 

сушаре 

 

4. ДОО Зрнекс цо.05 IV-07-501-10/2018 Ваздух 

/емисија 

100 % Прво мерење +  



Друго мерење + 

5. ГП Нови Бечеј IV-07-501-11/2018 Ваздух 

/емисија 

100 % Прво мерење + 

Друго мерење + 

 

6. ДОО Житопрерада 

ДМ 

IV-07-501-12/2018 Ваздух 

/емисија 

100 % Прво мерење + 

Друго мерење + 

 

7. ДОО Силоси 

Милошево 

IV-07-501-13/2018 Ваздух 

/емисија 

100% Прво мерење+ 

Друго мерење + 

 

8. ДОО Вребалов 

аграр- Кикиндски 

млин 

IV-07-501-14/2018 Ваздух 

/емисија 

100% Прво мерење+ 

Друго мерење + 

 

9. Пекара Слога IV-07-501-15/2018 Ваздух 

/емисија 

0 % Прво мерење – 

Прекршајна 

пријава 

Друго мерење + 

 

10. Пекара Бата IV-07-501-16/2018 Ваздух 

/емисија 

100% Прво мерење + 

Друго мерење + 

 

11. ДОО Промес IV-07-501-17/2018 Студија 0 % Отпадне воде – не 

задовољавају ГВЕ 

 

12. ДОО Италтекс-

интимо 

IV-07-501-18/2018 Студија 0% Привредни 

преступ 

 

13. АД НИС-депонија 

исплаке 

IV-07-501-19/2018 Студија 100 % Достављени 

извештаји 

 

14. ДОО Металообрада IV-07-501-20/2018 Бука 100% Достављен извештај   

15. ДОО Кнез петрол IV-07-501-21/2018 Студија 100 % Достављен извештај  

16. ДОО Брантнер IV-07-501-22/2018 Студија 100% Достављен извештај  

17. АД НИС- бензиска 

станица 

IV-07-501-23/2018 Студија 100 % Достављен извештај  

18. Радиоактивни 

громобрани 

IV-07-501-27/2018 Јонизујуће 

зрачење 

----- Допис Агенцији за 

ЗЖС 

 

19. Хотел Тиски цвет IV-07-501-47/2018 Бука 100 % Достављен извештај  



20. Хуњади Ласло IV-07-501-50/2018 Сеча дрва 100 % Поступљено по 

решењу суда 

 

21. БС Теленор-НМ 2 IV-07-501-51/2018 Нејонизујућ

е зрачење 

--- Допис- пројекат не 

завршен 

22. ГП Нови Бечеј IV-07-501-83/2018 Студија 100% Достављен извештај 

23. БС Бочар IV-07-501-81/2018 Нејонизујућ

е зрачење 

------ Допис- пројекат не 

завршен 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Врсте података Број 

Укупан број надзора 20 

Редовних надзора 18 

Ванредних надзора 2 

Надзори по врстама:  
 

-Заштита ваздуха  

 

-Заштита од буке   

 

-Заштита природе  

 

 

10 

1 

1 



 

-Контрола Студије 

 

-Нејонизујуће зрачење 

 

6 

2 

Захтеви за покретање прекршајног поступка 2 

Пријава за привредни преступ 1 

Превентивно/саветодавно деловање 9 

 

Прекршајне пријаве инспекције за заштиту животне средине у 2017.и 2018. години. 

1. IV-07-501-15/2018 Пекара Слога Од 30.07.2018. 
Није решено 

2. IV-07-501-57/2017 Складиште отпада Котем Од 16.11.2018. 
Није решено 

3. IV-05-501-24/2016 ДОО Зрнекс ЦО.05 Од 24.01.2017. 
Није решено 

4. IV-05-501-25/2016 ЗЗ Врањево Од 24.01.2017. 
Није решено 

5.    

6.    

7.    

8.    

 
Привредни преступ из 2017. и 2018. 

1. IV-05-501-12/2017 ДОО Зрнекс цо. 05. Од 03.08.2017. 
Није решено 

2. IV-05-501-19/2017 ДОО Ителтекс Интимо Од 25.01.2018. 
Није решено 

3. IV-07-501-18/2018 ДОО Ителтекс Интимо Од 21.01.2019. 
Није решено 

 

 

Шеф Одсека и и инспектор за заштиту  животне средине 

Жива Неатница, дипл. инг. 


