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Л О З Н И Ц А 

 
                                                                    ГРАДСКА УПРАВА 
                                                                         - НАЧЕЛНИК - 
 
 ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове  за  2015.  годину 
 

  Одељење за инспекцијске послове обавља послове вршења надзора над 
спровођењем одредаба Закона и прописа донетих на основу закона у области: 
грађевинарства, саобраћаја и путева, заштите животне средине и комуналног уређења. 

  У оквиру Одељења наведени послови обављају се у два одсека: 
- Одсек за послове грађевинског надзора и саобраћаја, 
- Одсек за послове комуналног надзора и заштите животне средине.  

 
 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА И САОБРАЋАЈА 
 
 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Током 2015. године поверени послови грађевинског инспекцијског надзора на подручју града 
Лознице, спровођени су преко 3 (три) грађевинска инспектора који су испуњавали услове 
прописане одредбом члана 172. ст.10 и ст.11.  Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник 
РС», бр. 72/2009, 81/2009–исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 
132/14 и 145/14),с тим да је један извршилац-грађевински инспектор у току године именован 
на друго радно место,  док је један извршилац запослен на одређено време.  
На основу члана 175. Закона о планирању и изградњи у вршењу инспекцијског надзора, 
грађевински инспектор проверава да ли:  
‐ привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат,односно 
лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката, 
испуњавају прописане услове; 
‐ је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и 
потврђена пријава о почетку грађења,односно издато решење из члана 145.овог закона; 
‐ је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са законом; 
‐ се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно 
техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона; 
‐ је градилиште обележено на прописан начин; 
‐ извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају 
закону и прописаним стандардима,техничким нормативима и нормама квалитета; 
‐ је извођач радова предузео мере за безбедност објеката, суседних објеката, саобраћаја, 
околине и заштиту животне средине; 
‐ на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност 
његовог коришћења и околине; 
‐ извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу 
инспекције на прописан начин;  
‐ се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; 
‐ је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона; 
‐ је за објекат који се користи издата употребна дозвола; 
‐ се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 
‐ обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона. 
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У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор је овлашћен да уђе на 
градилиште и објекте у изградњи, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима 
изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта или објекта, 
као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања 
чињеничног стања. 
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да уђе без одлуке 
суда и у посебни физички део зграде у којем се изводе радови за које је по закону 
предвиђен инспекцијски надзор, уколико постоје основи сумње да ће приликом вршења 
надзора бити откривена повреда закона која захтева предузимање хитних мера ради 
спречавања опасности по живот и здравље људи, односно извођење радова који 
представљају извршење кривичног дела бесправне градње. 
Након поплаве у мају месецу 2014.године и августу 2014.године, решењима Градског штаба 
за ванредне ситуације Града Лознице, грађевински инспектори су именовани у комисије за 
процену штете од клизишта и поплава на територији Града Лозница које су активне и у 
2015. години и то: 

- комисију за процену штете од клизишта, 
- комисију за процену штете од поплаве у домаћинствима, 
- комисију за процену штете на објектима привредних субјеката, с тим да је један 

грађевински инспектор Решењем Начелника ГУ одређен у комисију за утврђивање и 
процену штета од елементарних непогода.  
Службени аутомобил који користи грађевинска инспекција коришћен је и користи се и 
даље за потребе наведених комисија.  
 Од маја до децембра 2014. године и у 2015. години грађевински инспектори су били 
ангажовани на утврђивању и процени штете и изради записника за решења о процени штете 
што се осетно одразило на рад грађевинске инспекције у обављању редовних активности. 
Веома је битно напоменути да су грађевински инспектори поред редовних активности у 
спровођењу Закона о планирању и изградњи, ступањем на снагу Закона о озакоњењу 
објеката (Сл. Гласник бр. 96/2015), били ангажовани и на изради Програма пописа 
незаконито изграђених објеката, са израдом предлога поделе по зонама територије града 
Лозница и предлогом динамике вршења пописа по зонама. 
Преглед активности грађевинских инспектора у периоду 01.01.2015. -31.12.2015. године. 
 Укупан број предмета        127 
 Покренут: -  - по службеној дужности   54 
- по захтеву странке       73 
 Број предмета из претходних година у којима су доношени акти   18 
 Урађено записника        208 
Укупно донетих решења          76 
- од тога за уклањање     54 
- за забрану коришћења      7 
- за затварање градилишта     9 
- за обуставу радова      0 
- забрана уклањања      1 
- измена техничке документације     5 
- остала решења       0 
 Донето закључака о дозволи извршења      28 
 Донето закључака о обустављању поступка     16 
 Остали закључци         13 
 Добровољно извршено         0 
 Принудно извршено          0 
 Изјављено жалби   (5 одбијене, 1 усвојена, 13 нерешене)   19 
 Поднете кривичне пријаве         1 
 Поднете прекршајне пријаве         2 
 Поднете пријаве за привредни преступ       0 
 



3 

У извештајном периоду Грађевинска инспекција извршила је 208 инспекцијских прегледа, 
обрадила је 127 предмета, плус 18 предмета пренетих из претходне године, 54 по службеној 
дужности и 73 по захтеву странке. 
 
 Донето је 76 решењa од којих је 54 решења за уклањање (дела или целог објекта), 7 за 
забрану коришћења објекта, 9 за затварање градилишта, 1 за забрану уклањања, 5 за измену 
техничке документације;  
Донето је 28 закључака о дозволи извршења, 16 о обустављању поступка и 13 осталих 
закључака (продужетак рока, постављање привременог заступника, одлагање извршења, 
одбацивање захтева итд. ). 
 На решења Грађевинске инспекције изјављено је 19 жалби.  
Од стране инспектора поднета је 1 кривична пријава Основном јавном тужилаштву у 
Лозници, ради подношења оптужног предлога за покретање кривичног поступка код 
надлежног суда,  а на основу овлашћења из Закона. 
Поднете су 2 прекршајне пријаве Прекршајном суду у Лозници. 
 
 У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране 
Грађевинске инспекције за период 2013.-2014.-2015.година 

2013. год. 2014.год. 2015.год. 
Укупан број предмета       140    107    127 
Покренут: - по службеној дужности      54      26      54 
       - по захтеву странке         86      81      73 
Број предмета из претходних  година      39      27      18 
Урађено  записника         216    142    208 
Укупно донетих решења      100      66      76 
  - Од тога за уклањање       79      40      54 
 - за обуставу радова           2        0        0 
 - забрана коришћења           4      14        7 
- за затварање градилишта          6        5        9 
Донето закључака о дозволи извршења       68      35      28 
Донето закључака о обустављању поступка     34      24      16 
Остали закључци и решења         24      15      13 
Принудно извршено            0        0        0 
Добровољно извршено           6        2        0 
Изјављено жалби          17      16      19 
Поднете кривичне пријаве          8        2        1 
Захтеви за покретање прекршајног поступка        0        0        2 
Пријаве за привредни преступ          0        0        0 

 
 

 САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
  Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем 
одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају (поверени послови) 
Закона о јавним путевима («Сл.гласник РС» број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 119/13), 
Закона о  превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС» број 68/15),  као и Закона 
о превозу терета у друмском саобраћају     («Сл.гласник РС» број 68/15) и градских Одлука 
донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о поступању инспектора 
прописаним Законом о инспекцијском надзору   («Сл.гласник РС» број 36/15). 
               Саобраћајна инспекција врши надзор над применом Одлуке о некатегорисаним 
путевима  («Сл. лист града Лозница» број 6/09);  Одлуке о паркирању и коришћењу места за 
паркирање («Сл.лист града Лозница» број 6/09); Одлуке о начину обављања јавног превоза 
путника на територији Града Лозница («Сл.лист града Лозница» број 6/09); Одлуке о 
организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији Града Лозница («Сл.лист 
града Лозница» број 12/15); Одлуке о безбедности саобраћаја на територији Града Лозница 
(«Сл.лист града Лозница» број 1/15). 



4 

                Инспекцијски надзор обухвата следеће послове које обављају инспектори 
распоређени на радном месту саобраћајног инспектора: вршење надзора над спровођењем 
одредаба Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Сл.гласник РС» број 68/15) као 
и Закона о превозу терета у друмском саобраћају («Сл.гласник РС» број 68/15) и Закона о 
јавним путевима («Сл.гласник РС» број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 119/13) – (поверени 
послови) и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза:  
ванлинијски превоз путника,  ванлинијски и линијски  превоз ствари, превоз за сопствене 
потребе лица и ствари и ауто-такси превоз;  заштите јавних путева. 

Актом о систематизацији инспекцијски надзор врши 3 извршиоца. 
 

  У 2015. години Саобраћајна инспекција обрадила је 546 предмета,  257 по захтеву 
странака и 289 по службеној дужности.  
 
  Саобраћајна инспекција је обрадила 205 предмета у области одржавања и заштите 
општинских (локалних)  некатегорисаних путева, донела 176 решења и поднела 21 пријаву за 
покретање прекршајног поступка и 2 пријаве за привредни преступ.  
  Укупно је обрађен  341 предмет  из области јавни превоз путника и ствари. Од тога 
135 предмета из области јавног превоза ствари у друмском саобраћају и 206 предмета у вези 
ауто-такси превоза.   
  Поднета су 104 захтева за покретање прекршајног поступка. 
  Седам  (7)   возила  је решењем привремено искључено  из саобраћаја. 

 
На основу података из претходног става, евидентно је да се највећи број захтева 

месних заједница и грађана односи на област одржавање и заштита општинских (локалних) и 
некатегорисаних путева, што представља посебан проблем у раду и поступању ове 
инспекције,  јер за већину некатегорисаних путева није утврђена траса нити су уписани у 
катастар непокретности као некатегорисани путеви. 
 

Овај проблем би се могао решити доношењем Одлуке којом би се уредило 
управљање, одржавање и заштита некатегорисаних путева  у смислу Закона о јавним 
путевима («Сл.гласник РС», број 101/05) који је  ступио на снагу 01.01.2006. године. Овим 
законом је уређено одржавање, заштита и управљање општинским (локалним) путевима. 
Истим законом је  дефинисан некатегорисани пут као саобраћајна површина  коју надлежни 
орган (Градска Скупштина) прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар 
непокретности као некатегорисани пут (члан 2. став 1. тачка 7. Закона).   

У оквиру реферата Саобраћајне инспекције постоји дугогодишњи проблем, 
непостојање правног субјекта који би извршавао решења ове инспекције принудним путем.  
 
              Саобраћајна инспекција се трудила да пронађе најповољније решење за што 
ефикаснији рад на реализацији мера на одржавању и заштити путева. Успостављена је 
сарадња са већином председника Месних заједница који су узели активно учешће на 
реализацији мера и заједничким акцијама обезбеђени су услови за безбедније одвијање 
саобраћаја у својим срединама. Како је у овом послу интерактивна веза неопходна на 
релацији саобраћајни инспектор – представници месних заједница, то су и резултати 
адекватни успостављеној сарадњи. У извесном броју случајева деловало се превентивно и 
саветодавно без спровођења управних мера што је дало добре резултате. Врло често су се 
спорни случајеви решавали на лицу места у присуству странака.  
 
  У овом извештајном периоду мора се истаћи добра сарадња ове инспекције са 
другим инспекцијама,  како градским тако и републичким,  и Комуналном полицијом. 
 
 
  У извештају се даје и упоредн и приказ инспекцијског надзора вршеног од стране 
Саобраћајне инспекције за период  2014 – 2015. година. 
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      2014. год.  2015. год.   
 
Укупно предмета    509     546  
По захтеву странке    234     257 
По службеној дужности   275     289 
Заштита и  одржавање путева  211     205 
Донето решења    395     379 
Поднето захтева за  покретање  
прекршајног поступка    23        21 
Пријава за привредни 
Преступ                                                   2                          2 
Јавни превоз 
путника и ствари       298     135 
Јавни превоз 
ствари        91       46 
Ауто-такси превоз   189     206 
Градски и приградски 
превоз путника     18         3 
Привремено искључење из 
саобраћаја возила    25         5 
Захтев за покретање 
прекршајног поступка    49     104 
 
  Рад саобраћајне инспекције треба сагледати кроз призму услова у којима су послови 
обављени: 
- велики број напуштених домаћинстава чији власници живе и раде ван територије Града    
- велики број старачких домаћинстава који физички нису у стању да изврше налог 
инспектора  
- нерешени имовински односи    
- ерозија морала људи    
- пријаве судији за прекршаје се дуго решавају па немају васпитну меру  
- возило које  користи саобраћајна инспекција је у врло лошем стању.   
 
 
 ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНОГ НАДЗОРА И  
   ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
  КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Комунална инспекција Града Лознице обавља послове инспекцијског надзора над 
применом Закона и Одлука које се односе на комуналне делатности у погледу начина 
коришћења и давања комуналних услуга, уређења и одржавања комуналних објеката и 
јавних површина, а све у циљу успостављања комуналног реда. 
 

  У вршењу надзора, Комунална инспекција је овлашћена да контролише: стање 
комуналних објеката и да ли комунална предузећа пружају комуналне услуге у складу са 
утврђеним условима у областима:  одржавање улица, тргова, коловоза;  одржавање, уређење 
и чишћење јавних и зелених површина;  коришћење и одржавање објеката за снабдевање 
града водом за пиће;  одвођење и пречишћавање отпадних вода; одвођење атмосферских 
вода са јавних површина; одржавање шахти и хидраната;  испуштање отпадних вода; 
одржавање и експлоатација градске канализације;  функционисање јавне расвете;  одржавање 
споменика;  одржавање и уређење гробља;  уређење и одржавање пијаца;   производња и 
снабдевање паром и др..  
  У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:  
 - нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту остављени 
противно прописима;  нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за 
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отклањање недостатака (заузећа јавних површина; продаја ван пијачног простора и 
одобрених локација; чишћење снега и леда са јавних површина;   паркирање возила на 
јавним и зеленим површинама;  раскопавање јавних површина и враћање у првобитно 
стање); врши надзор и предузима и друге мере утврђене прописима Скупштине Града 
(придржавање радног времена у угоститељским, занатским и трговинским објектима; 
држање и заштита домаћих животиња) и у другим областима које су регулисане прописима. 
  Комунална инспекција врши надзор над спровођењем одредаба:  
1. Закона о комуналним делатностима,  
2. Закона о одржавању стамбених зграда и станова,  
3. Закона о оглашавању,  
4. Уредбе о одржавању стамбених зграда и станова, и   
5. Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије. 
 
  Поред наведених Закона и Уредби, Комунална инспекција врши надзор над 
спровођењем  следећих Одлука донетих од стране Скупштине града:      
  1. Одлуке о комуналној инспекцији («Сл.лист града Лозница», број 8/10, 1/12, 2/14) 
 2. Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката 
(«Сл.лист града Лозница», број 6/09, 9/09, 2/11,4/13, 11/13 и 2/14) 
 3. Одлуке о градском водоводу и канализацији («Сл.лист града Лозница», број 3/15) 

4. Одлуке о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града 
Лознице («Сл.лист града Лозница», број  13/11, 16/12 и 2/14) и као саставни део одлуке 
Програм о постављању привремених објеката 

5. Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл.лист града Лозница», број 6/09, 3/11, 4/13 и 2/14)  
 6. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом («Сл.лист града Лозница», 
број 2/13) 
 7. Одлуке о држању домаћих животиња («Сл.лист града Лозница», број 8/10 и 2/14) 
 8. Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и трговини («Сл.лист града 
Лозница», број 4/13, 2/14, 5/15) 
 9. Одлуке о кућном реду («Сл.лист општине Лозница», број  2/01, 2/14) 
10. Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину 
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лозница 
(«Сл.лист града Лозница», број 01/09, 3/13, 2/14) 
11. Одлуке о  локалним и комуналним таксама на територији града Лозница («Сл.лист града 
Лозница», број  1/14 )   
12. Одлуке о изградњи котларница на територији града Лознице, Б. Ковиљаче и приградских 
насеља («Сл.лист општине Лозница», број 7/78 , 2/14) 
13. Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању («Сл.лист града Лозница», број 
6/09, 9/09 и 2/14) 
14. Одлуке о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и 
Одељења за инспекцијске послове Градске управе Града Лознице («Сл.лист града Лозница», 
број 11/09). 
15. Одлуке о начину обављања комуналне делатности ЗОО Хигијене («Сл.лист града 
Лозница», број 11/13) 
16. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији града Лозница («Сл.лист града 
Лозница», број 13/13).  
 
              Послове инспекцијског надзора у извештајном периоду обављало је 7 (седам) 
комуналних инспектора, а од месеца јула послове је обављало 8 (осам) комуналних 
инспектора.  
               У току 2015. године обрађен је 1151 предмет; сачињено 1465 записника; донето 258        
решења;  979 закључака; поднето 73 пријаве Прекршајном суду; изјављене 4 жалбе; донета 2 
закључка о принудном извршењу.  
               Усмено је изречен већи број управних мера које су резултирале позитивним 
исходом. 
  Спроводећи прописе из  својих надлежности:  3 закона, 2 уредбе, 14 градских  и 2 
општинске одлуке,  комунални инспектори су професионално и благовремено решавали по 
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пријавама грађана радећи при томе на стварању поверења грађана у органе Градске управе и 
Градску управу у целини.  
  Свакодневно је вршен  пријем странака у смислу давања потребних информација, 
савета и обавештења. Током године остварена је позитивна сарадња са другим органима: 
Полицијском станицом, Комуналном полицијом и другим инспекцијама, медијима, као и 
осталим јавним установама. 

Комунална инспекција се сусретала са низом проблема који се преносе и понављају 
из године у годину. Могу се издвојити следећи проблеми: 

- низак степен комуналне хигијене и културе грађана, што за последицу има стварање 
дивљих депонија, уништавање  посуда за смеће, саобраћајних знакова, заштитних ограда, 
зелених површина и сл. 
- честа раскопавања јавних површина због дотрајалости водоводних, канализационих и 
топловодних инсталација у појединим деловима града; 
- повећан број паса и мачака луталица у граду, и поред ангажовања Зоохигијенске службе; 
- продаја робе ван пијачног простора (продаја поред реке Штире и кванташка продаја на 
паркингу зелене пијаце); 
- неизграђена канализациона мрежа у градским и приградским месним заједницама; 
- недовољан број паркинг места у граду. 

Актуелна проблематика и вршење надзора над широком материјом из више области 
захтевају савременије и модерније услове рада Комуналне инспекције: 

- Доношење потребних подзаконских аката ( нпр. Одлука о одржавању стамбених зграда; 
Одлука о постављењу огласних паноа  и плаката на јавним и осталим површинама); 
- Просторно  обједињавање и опремање Комуналне инспекције (замена дотрајалог службеног 
аутомобила, техничко опремање инспекције); 
- Доношење Правилника о ХТЗ опреми;  
-Посећивање периодичних стручних скупова и семинара у циљу размене искустава са 
инспекцијама из других градова; 

Наведене мере допринеле би  већој ефикасности и ауторитету ове инспекције. 
Током извештајног периода Комунална инспекција је у границама својих 

могућности свакодневно контролисала рад јавних предузећа, пратила стање комуналних 
објеката и настојала да уведе комунални ред у складу са прописима и надлежностима, а све 
у непосредном интересу грађана. 

              У извештају се даје и упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране 
Комуналне инспекције из домена њене надлежности за период од 2012. године - 2015. 
године. 
Година                                               2012. год.       2013. год   2014. год.      2015. год. 
Укупан број обрађених 
предмета              1.270  1.094     959  1.151 
Број сачињених записника и 
записника са управном мером 1.453   1.371     326                1.465 
Број донетих  решења       347     313     189                   258 
Број донетих  закључака    833       644      825      979 
Број поднетих пријава     
органу за прекршаје          218     262         47         73 
Укупно изјављених жалби                4         6          5           4 
Број закључака о  
принудном извршењу                      6                    2                         1                      2 
 Број извршилаца                      7       7          7          8 
 
 
                        ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
  У извештајном периоду у Одељењу за инспекцијске послове,  послове инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине  обављао је 1 (један) извршилац на територији 
града Лознице. 
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Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру Законом утврђених 
надлежности као поверене послове од стране Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, доноси решења, закључке, подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси 
кривичне пријаве, учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа 
по пријавама и извештава о предузетим мерама, припрема извештаје о раду, сарађује са 
републичким инспекторима за заштиту животне средине са којима врши заједничке 
контроле, прати прописе, учествује у изради одлука, обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.  

Инспекцијски надзор се врши над применом одредаба: Закона о заштити животне 
средине („Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);  Закона о процени утицаја на 
животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09); Закона о управљању отпадом 
(„Сл.гласник РС“, број 36/09 и 88/10); Закона о заштити од нејонизујућих зрачења 
(„Сл.гласник РС“, број 36/09); Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник 
РС“, број 36/09 и 88/10); Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 10/13) као 
и других подзаконских аката из области заштите животне средине. 

 
  Контрола се врши над применом мера заштите животне средине у објектима 
привредних субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину; утврђује се 
спровођење мера заштите  животне средине утврђених у одлуци о давању сагласности на 
студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања, коју 
доноси надлежни орган; врши се надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног 
и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање 
инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу Закона; врши 
надзор над применом одредаба у области заштите животне средине од нејонизујућих зрачења 
при коришћењу извора нејонизујућих зрачења; врши се надзор над применом одредаба у 
области заштите ваздуха од загађења у објектима за које дозволу за грађење даје надлежни 
градски орган и утврђује да ли је загађивач ваздуха обезбедио да емисија у ваздуху буде у 
прописаним границама; у случају прекорачења граничних вредности емисије и имисије 
налаже се предузимање мера како би се концентрације загађујућих материја свеле испод 
прописаних граничних вредности; утврђује се да ли је загађивач обезбедио прописана 
мерења и да ли је водио евиденцију о извршеним мерењима, врши се надзор над 
организацијом која врши мерење емисије у делу достављања извештаја о загађивачу ваздуха, 
о прекораченим вредностима емисије, забрањује се рад загађивача док се емисија и имисија 
не доведе у прописане границе и наређује извршење прописаних мера у одређеном року; 
врши се инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке, утврђује се да ли је у 
промету извор буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за заштиту од 
буке, утврђује се да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да бука на прелази 
прописан ниво, налаже се извршење прописаних мерења нивоа буке, обављају се и други 
послови утврђени законом или прописом донетим на основу закона.    
 

 У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је покренуо 92 
поступка, од тога:   

- 80  поступака је покренуто по службеној дужности  
- 12 поступака је покренуто  по захтеву, односно пријави странке. 

 
 У претходној календарској години нису окончана 4 предмета те је по њима 

настављено поступање у 2015. години, тако да  је укупан број предмета који је вођен у 
извештајном периоду 96. 

  
  У извештајном периоду сачињена су 104 записника и 17 службених белешки, донета 
су 74 закључка о обустави поступка, 5 закључака о одбацивању због ненадлежности, 24 
решења и то:   

             - 15 решења за управљање неопасним отпадом који се користи као секундарна 
сировина     

             - 6 решења о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух      
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             - 2 решења о мерењу буке у животној средини     
             - 1 решење о предузимању мера заштите од буке у животној средини 

 
  Сачињен је 1 извештај о испуњености прописаних услова у погледу заштите 
животне средине за добијање енергетске сагласности. 
              Од 92 предмета покренута у 2015. години архивирано је 80 предмета, док је 12 
предмета још у раду. Четири предмета пренета из претходне године су архивирана. 
  На решења и закључке инспекције за заштиту животне средине није изјављена 
ниједна  жалба другостепеном органу - Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине. 
 
  Било је више усмених интервенција које су решене без покретања управног 
поступка. 
 

У сарадњи са републичким инспекторима заштите животне средине извршено је 
неколико заједничких контрола. 

 
            У извештају се даје упоредни приказ инспекцијског надзора вршеног од стране 
Инспекције за заштиту животне средине за период 2011-2015. година: 

 
                                                                              2011.       2012.        2013.       2014.       2015. 
 
Укупан број предмета                                           52             52             57           60            92 
- по службеној дужности                                      45             43             51           51            80 
- по захтеву странке                                                7               9               6             9            12 
Број предмета пренет из претходне године          0               1               4             1              4 
Урађено записника                                                87             86             72           66          104 
Службене белешке                                                12              18             13           17           17 
Донето решења                                                      45              49             19             4           24 
Донето закључака                                                 46               43             59           58           79 
Обавештења странкама                                          5               12             15             7             6 
Достава на даљу надлежност                                 2                 2               0             1             1 
Број дописа по разним основама                         12               10             11             5             7 
Изјављено жалби                                                     1                 0               0             1             0 
 

         На територији града Лознице и даље постоји низ еколошких проблема које је 
потребно решавати: 

 
Велики проблем представљају опасне материје у правним субјектима који су у 

стечају, или реструктуирању и немају финансијских средстава да их збрину (цијанидне 
соли из „ФАК“-а и преостале опасне материје на локацији бивше фабрике „Вискоза“). 
Неопходно је да се предузму све мере да се ове опасне материје трајно збрину како би се 
избегле негативне последице по живот и здравље људи, и животну средину. 

 
  Депонија комуналног отпада не задовољава минималне критеријуме за даље 
коришћење и неопходно је извршити њену санацију, затварање и рекултивацију. Предуслов 
за поменуте активности је решавање питања изградње нове регионалне депоније. 
  И даље остаје проблем аерозагађења од депоније пиљевине фабрике „Целолузе“, 
приликом самопаљења у летњим месецима. 
  Потребно је извршити санацију и рекултивацију депоније шљаке и пепела у близини 
индустријске зоне. 
  Спровести рекултивацију депоније шљаке и огарака из топионице „Зајача“. 
  Проблем аеро загађења, од издувних гасова моторних возила, и буке у ужем 
градском језгру, може бити знатно ублажен или потпуно решен, реализацијом решења датих 
у Стратегији развоја саобраћаја на територији града Лозница. 
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  Потребно је донети акт о акустичном зонирању града Лознице, у смислу члана 17. 
Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 88/10). 
  Наставити топлификацију ужег градског језгра као и гасификацију на ширем 
подручју града. 
 
 
 

На  крају извештаја приказујемо  упоредни табеларни преглед укупно обрађених 
предмета у Одељењу за инспекцијске послове.    

2011.г.    2012.г.   2013.г.   2014.г.  2015. г.  
 
Укупан број предмета плус предмети  1.778     1.812       1.850     1.635     1.916 
који се воде по скраћеном поступку 

 
У Одељењу за инспекцијске послове у извештајном периоду радило је 18/17 

радника. У марту месецу 1 грађевински инспектор је распоређен на ново радно место у 
Одељење за планирање и изградњу.  

 На неодређено време 15/14 радника (шеф одсека/начелник, 13/12 инспектора и 
дактилограф) и 3 радника (саобраћајни, грађевински и комунални инспектор) на одређено 
време.  

 
  Напомињемо да је од 01. септембра 2013. године ово Одељење било без 

начелника одељења што је додатно усложњавало и отежавало рад одељења. 15.07.2015. 
године шеф одсека је распоређен на радно место начелника одељења. 

  Напомињемо и да је највећи број инспектора био ангажован у време 
несташице воде  (комисије, дежурства и сл.), као и да су службена возила била ангажована од 
стране комисија, што је све утицало на смањење укупног броја обрађених предмета у 
извештајном периоду.  

  Решавајући у управним стварима, обавезама и правним интересима физичких 
и правних лица и других странака непосредно примењујући прописе, инспектори поступају 
по Закону о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ», број 33/97).  

                                                                                            
 
 
                                                                            Н А Ч Е Л Н И К  
       ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
 
                                                                       Зоран Ерић, дипл. биолог 
 


