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 Одељење за инспекцијске послове обавља послове утврђене Одлуком о општинској 

управи, а који се односе на надзор над применом Закона о планирању и изградњи и над 

применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, 

који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње, нискоградња и 

других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење 

објеката на прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и 

подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, 

заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са 

хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину;  доношење решења 

и налагање мера у области заштите животне средине и праћење њиховог спровођења;  праћење  

стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које 

обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у 

погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и 

одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних 

зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења 

отпадних вода, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада 

кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем  делатности 

пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других 

јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење  стања, предлагање мера и 

инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, 

изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом 

општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над  вршењем истовара и утовара 

робе из моторних возила; праћење стања, предлагање  мера и инспекцијски надзор над 

законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, 

линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-

такси превоза; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе; 

вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног 

обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за 

инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, 

припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и 

спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде 

или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности 

од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица 

од елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система 



заштите и спасавања који би објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и 

имовине грађана; предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова 

за ванредне ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; 

сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним 

догађајима; послови заштите од пожара; обављање стручних и административних послова за 

потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Прописи које примењују поједини инспектори: 

 

1.Грађевински инспектор у своме раду примењује: 

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018), 

- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 – аутентично   

  тумачење),   

- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/11,   

  121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19). 

- Закон о озакоњењу објеката(''Сл. гласник РС'' бр.96/2015 и 83/18), 

2.Комунални инспектор у своме раду примењује: 

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018), 

- Закон о оглашавању (''Сл.гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19), 

- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 – аутентично   

  тумачење),   

- Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник  РС'' број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),   

- Закон   о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09,   

  53/10, 101/11, 32/13 – одл. УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16-одл. УС), 

- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012,   

   84/2015 и 83/2018 - др. закон), 

- Закон о сточарству ( ''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 93/2012 и 14/2016), 

- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

  61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони), 

- Закон о трговини  (''Сл.гласник РС'', број 52/2019), 

- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС), 

- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) 

- Одлука о комуналним делатностима ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/14, 20/16 и 4/17), 

- Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији   

  општине Чока ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17), 

- Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Чока'' 

  број 16/15 и 4/17), 

- Одлука о ауто - такси превозу ( ''Сл. лист општине Чока'' број 4/06 иу 4/17), 

- Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији 

  општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' број 3/05, 6/11 и 4/17), 

- Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

  животиња ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/06 и 4/17 ), 

- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Сл. 

  лист општине Чока'' број 20/16 и 4/17), 

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама објеката (''Сл. лист општине Чока'' 18/17), 

- Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивљњу искључивог права за обављање 

  делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (''Сл.    

  лист Општине Чок'' бр. 4/15, 4/17, 8/17 и 18/17), 

- Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине Чока 



  (''Службени лист општине Чока'' број 18/17 и 11/18 ), 

- Одлука о одржавању улица, општинских путева и некатегорисаних путева на територји 

  Општине Чока( ''Службени лист општине Чока'' број 4/18 ), 

- Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева животиња,   

  дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ). 

 
3.Инспектор за заштиту животне средине у своме раду примењује: 

-Закон о заштити животне средине (''Сл. гласник РС''  бр.135/04, 36/09, 72/09 -др. закон,  

43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 др. закон), 

-Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС"  бр. 135/04 и 36/09), 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 

135/2004 и 88/2010),  

-Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 88/10), 

-Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС''  бр.36/09, 14/16 95/18), 

-Закон о заштити ваздуха("Сл. гласник РС"  бр. 36/09 и 10/13), 

-Закон о зажтити од нејонизујућих зрачења  ("Сл. гласник РС", бр. 36/09), 

-Закон о заштити природе ( ''Сл.гласник РС'' бр. 36/09,88/10,91/10,  14/16 и 95/18), 

-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 

гласник РС“ бр. 135/04 и  25/15), 

-Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' бр. 18/16 и 95/18), 

-Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'' број 36/15 и 95/18), 

 -Закон о прекршајима (''Сл. гласник РС'', бр. 65/13, 13/16 и 98/16), 

-Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 

57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", бр.27/92, 16/93, 31/93,41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/01 и 

"Сл.гласник РС", бр. 101/05 - др. закон), 

-Кривични законик (''Сл.гласник РС''  бр. 05,88/05, 107/05, 72/09,111/09, 121/12, 104/01, 

108/14, 94/16 и 35/19). 

     Прописи у примени код послова везаних за послове заштите од пожара и послова  у 

вези   

  ванредних ситуација: 

-Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'',бр.111/2009, 20/15 и 87/18), 

-Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (''Сл.гласник РС'',бр. 

101/2005 и 54/15), 

-Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама   

(''Сл.гласник РС'',бр.87/2018). 

 

 У извештајном периоду, са места Шефа одељења за инспекцијске послове и 

послова комуналне инспекције, обављани су следећи послови: 

Решаванo је укупно 72 предметa по захтеву странака, по службеној дужности или по другим 

основама интервенције. Нерешених предмета нема. 

Комунална инспекција општинске управе Чока је донела 19 решења. Највећи део се односи 

на санацију уличних канала за одвод атмосферске воде, уређивање јавних зелених површина 

и других недостатака  по представкама и усменим пријавама грађана. 

Извршено је 36 редовних  контрола у складу са Законом о трговини (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/19), у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена 

угоститељских, трговинских и занатских објеката, као и продаје резаног дувана на јавним 

површинама.   

Путем средстава јавног информисања као и радом на терену обавештавани су грађани о 

сузбијању комараца на територији општине Чока. 



У оквиру одељења издате су налози за редовне инспекцијске контроле за грађевинску, 

комуналну и инспекцију за заштиту животне средине. 

У свом раду комунална инспекција наилази на разне проблеме. Један од највећих проблема је 

недостатак канализације у насељеним местима општине Чока, где је уочено повремено 

изливање отпадних вода из појединих стамбених зграда на јавну површину. Највећи проблем 

је у насељеном месту Падеј. 

Нажалост, актуелан је и даље проблем паса луталица и остављених животињских лешева на 

јавним површинама (пси и мачке). Током извештајног периода вршене су контроле и 

наложено њихово уклањање са улица.   

Израђене су информације и извештаји везани за комуналну инфраструктуру. 

Комунална инспекција вршила је контролу над извођењем радова извршених током јавних 

радова. 

 

Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора,су предузимане благовремено, колико је 

било могуће. Настојало се да се испоштују прописани рокови. Рад са другим инспекцијама, 

органима суда и Муп-а, на задовољавајућем је нивоу. 

Израђен је предлог годишњег програма рада инспекције за 2020. годину. 

Приказано по одредбама чл. 44 став 2 Законa о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', 

број 36/15) : 

Т.1.Број спречених штетних последица, превентивно деловање инспекције, изражено 

процентуално је око  90% у односу на примљен број предмета у извештајном периоду. 

Т.2.Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима 

је висок проценат у односу на примљен број предмета. 

Т.3.Ниво усклађености пословања надзираних субјеката са законом који се мери помоћу 

контролних листи, неутврђен из техничких разлога. 

Т.4.Корективно деловање инспекције, изражено процентуално је око 80%. 

Т.5.Нерегистровани субјекти:  није нађен. 

Т.6.Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора, су предузимане благовремено, колико 

је било могуће. 

Т.7.Било је више ванредних инспекцијских надзора због захтева грађана. 

Т.8.Ниво  координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције, добар. 

Т.9.Коришћени материјални и технички ресурси из постојећих ресурса као и сарадња са 

другим институцијама ЈКП Чока - јавни радови. 

Т.10. Испоштовани су прописани рокови. 

Т.11.Законитост управних аката донесених у инспекцијском надзору је 100%( нема 

поништених решења другостепеног органа). 

Т.12. Притужби на рад инспектора од стране надзираних субјеката није било. 

Т.13.Успешно завршена обука ''ПРОЦЕНА РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У 

КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ЈЛС'',   '' ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ - ФУК '' и '' 

ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ''  . 

Т.14. Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева животиња, 

дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ). 

Т.15. Ажурирање општинког информатора и предузете су и друге мере  у циљу ажурирања 

података у информационом систему. 

Т.16. Највећа пажња је посвећена  на  контролу истицања и придржавања радног времена и 

истицања пословног имена угоститељских, трговинских и занатских објеката, као и продаје 

резаног дувана на јавним површинама. 

Т.17.Захтеви за покретање  прекршајног поступка се решавају контиунирано. 

 



 

У току извештајног периода   у оквиру овог радног места предузете следеће мере: 

-донето је 19 решења, 

-контрола истицања пословног имена и радног времена - 21 контроле, 

-контрола продаје резаног дувана на јавној површини - 15 контрола, 

-хумано уклањање паса луталица  и уклањање животињских лешева извршено је 5 пута, 

-обавештења  – комада 8 (на захтев странке и по службеној дужности), 

-извештаји, дописи и информације, комада 3, 

-издати су налози за инспекцијски надзор у оквиру одељења, 

-израђен је предлог годишњег програма рада инспекције за 2020. годину. 

              

             У извештајном периоду, од стране Грађевинског инспектора, обављани су послови 

инспекцијског надзора у грађевинарству, по службеној дужности и по основу захтева 

странака, уколико су исти утемељени у законима из којих грађевински инспектор, као 

поступајући орган, црпи своје надлежности. 

 

             У том контексту, у току протекле године, са овог радног места покренуто је укупно 30 

нових поступака, окончано 69 случајева, решењем грађевинског инспектора покренутих 

озакоњења у којима је озакоњено укупно 157 објеката,  док je у истом периоду решенo и 

архивиранo 9 управних предмета из протеклог и ранијих периода. Остали предмети су у 

поступку  решавања и налазе се у оквиру прописаних, или, решењима поступајућег органа 

остављених рокова. 

 

             У свим поступцима грађевински инспектор  је поступао, пре свега, сходно одредбама 

Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), 

одредбама Закона о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', број 36/15 и 95/18), а у складу 

са Законом о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/16 и 95/18). При 

озакоњавању објеката, поступано је сходно одредбама Закона о озакоњењу објеката (''Сл. 

гласник РС'' бр.96/2015 и 83/18). 

 

            Вршећи теренске редовне и ванредне потврђујуће или утврђујуће инспекцијске 

надзоре, грађевински инспектор је обављао контроле темеља и контроле завршетка објеката у 

конструктивном смислу, у 100% - тном броју случајева. У ситуацијама у којима је, сходно чл. 

181. Закона о планирању и изградњи, утврђено одступање изграђених темеља од пројектно-

техничке документације на основу које је издата грађевинска дозвола, решењем су, поред 

затварања градилишта, наложене мере за отклањање извесних незаконитости, или 

неправилности, по којим мерама је надзирани субјекат поступао. Обављајући контроле 

градилиша које, сходно чл. 175. Закона о планирању и изградњи дефинишу предмет 

инспекцијског надзора, решењем обавезујући надзиране субјекте, сходно чл. 176. истог 

закона, на прибављање недостајуће адекватне документације и на отклањање незаконитости 

и неправилности у поступању, грађевински инспектор је поступао примењујући одреднице 

Закона о инспекцијском надзору, које дефинишу појам и сврху ( циљ)  инспекцијског надзора.  

 

           У свим предметним случајевима није долазило до улагања жалби, нити до потребе 

доставе предмета на другостепено решавање, док елемената за покретање прекршајних 

поступака, пријава за привредни преступ и кривичних пријава, није било.  

 

           Приликом надзора над кориштењем објеката, грађ. инспектор је изрицао мере забране 

коришћења истих, уколико је сходно чл. 178. Закона о планирању и изградњи утврђено да се 

њиховим коришћењем  доводе у опасност живот и здравље људи и угрожава безбедност 



околине. Сходно чл. 171. Закона о планирању и изградњи, након извршених надзора у смислу 

контроле уклањања објеката по захтеву странке и контроле постојања услова за брисање 

објеката, сачињавани су записници са адекватном фотодокументацијом са терена.   

 

            У тим и у свим претходно побројаним ситуацијама, сачињавани су записници о 

инспекцијском надзору, а у случајевима у којима су донета решења са налагањем мера  за 

отклањање незаконитости и неправилности, обављан је контролни инспекцијски преглед, 

након истека рока за поступање, остављеног решењм грађевинског инспектора. У оквиру 

контролног инспекцијског надзора, такође су утврђивана и записнички констатована 

чињенична стања на терену, на локацијама надзираних субјеката, који су били предмет 

инспекцијских контрола.     

 

            У контексту канцеларијског инспекцијског надзора, вршена су прикупљања потребних 

података за предстојеће инспекцијске контроле, сачињаване контролне листе као репер у 

процени и анализи ризика, планирани су инспекцијски прегледи, а у сложенијим управним 

предметима сазиване су усмене јавне расправе, те саслушавани надзирани субјекти и 

сачињавани записници о истом. У домену канцеларијског поступања грађевинске инспекције, 

сачињен је Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину, који је и 

потврђен  (дато је позитивно мишљење на исти) од стране Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

 

       У оквиру неуправних предмета, грађевински инспектор је сачињавао мишљења и 

извештаје, информације и обавештења, по потреби и у складу са приликама деловао 

саветодавно и у едукативном смислу, чиме је утицао на спречавање, или битно умањење 

вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе. 

 

              У смислу едукације и стручног усавршавања, грађевински инспектор је у оквиру 

БИЗКОН организације из Београда, у протеклој години учествовао на сертификованој 

традиционалној годишњој обуци са темом „Вршење инспекцијског надзора“. 

        

 У извештајном периоду, Инспектор за заштиту животне средине – послови заштите од 

пожара и послови у вези ванредних ситуација Oпштинске управе Чока  обавља послове 

који се односе на  инспекцијски надзор у области:  интегрисаног спречавања и контроле 

загађивања животне средине,  контроле загађења ваздуха , заштите од буке у животној 

средини, управљања неопасним и инертним отпадом, процене утицаја и стратешке процене 

утицаја објеката на животну средину, нејонизујућег зрачења, контроле заштићених 

природних добара, утврђивања испуњености услова заштите животне средине  за обављање 

делатности. 

     Инспектору за заштиту животне средине су, од 2017. године систематизацијом придодати 

послови заштите од пожара и послови  у вези ванредних ситуација. 

   У складу са Законом о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'' бр. 36/2015, 44/2018-

др.закон и 95/2018) и другом законском регулативом у области заштите животне средине, у 

овом извештајном периоду вршени су редовни, ванредни и контролни  инспекцијски надзори. 

Редовне инспекцијске контроле, током 2019-е године, рађене су  у складу са  Планом рада за 

2019. год. инспектора за заштиту животне средине, на који је Министарство заштите животне 

средине дало сагласност. Током извештајног периода  укупно je обрађиван 51 предмет. 

Извршено је 20 редовних теренских и канцеларијских инспекцијских надзора по службеној 

дужности, 3 ванредна надзора по захтеву странке, контролни инспекцијски надзори 

наложених мера  и саветодавне посете. Решено је и обустављен поступак у 50 предмета , 

решавање једног предмета је у току. Приликом канцеларијских  инспекцијских надзора 

сачињени су записници о инспекцијском надзору, а у случајевима када је за то постојала 

потреба налагане су мере за отклањање констатованих незаконитости и неправилности. 



Такође,  сачињен је годишњи План инспекцијског надзора за 2020. годину који је прослеђен 

Министарству заштите животне средине. 

        Током инспекцијског надзора попуњаване су контролне листе које се користе као 

критеријум за процену ризика надзираног субјекта у смислу заштите животне средине према 

Закону о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС''  бр. 36/2015 и 95/2018) 

     У складу са Законом о управљању отпадом извршено је 20  инспекцијских  надзора у  20  

индустријских објеката, правних лица и предузетника  произвођача отпада,  ради контроле  

вођења евиденције о количинама неопасног и инертног отпада, документа о кретању отпада и  

годишњег извештавања Агенције за ЗЖС о томе. У складу са истим законом  извршене су  

контроле код два оператера који поседују Дозволу за управљање неопасним отпадом, 

прибављеном  од надлежног општинског органа, у смислу  поступања по мерама прописаних 

Дозволом. 

      Два извршена инспекцијска надзора су из области спровођења мера заштите животне 

средине које су прописане Студијом  о процени утицаја на животну средину,  као  и решењем 

којим се прописују  мера заштите животне средине како би се спречили или свели на најмању 

могућу меру штетни утицаји  предметних  делатности  на животну средину,   сходно Закону о 

процени утицаја на животну средину  и контроли  минималних услова заштите животне 

средине                        
     У складу са Законом о заштити животне средине, Законом о енергетици, инспектор за 

заштиту животне средине је поступао по захтеву странака, те су извршена два ванредна 

теренска и канцеларијска инспекцијска надзора,  и то: 

   -  Утврђујући - код надзираног субјекта- бензинска станица у Чоки, вл. ''НИС'' а.д. Нови Сад, 

ради сачињавања Извештаја o испуњености услова са аспекта заштите животне средине, за 

потребе прибављања лиценце за обављање енергетске делатности складиштења и снабдевања 

нафтом, дериватима нафте  и биогоривима. 

    -  Потврђујући - код надзираног субјекта Вино Тиса доо, ради потврђивања законитости  и 

безбедност поступања у вршењу складиштења и третмана неопасног отпада - отпадног 

винског талога у циљу прибављања увозне дозволе од стране Министарства заштите животне 

средине. 

    Током 2019. године, у области  заштите од пожара обављени су послови  које, као обавезу 

локалним самоуправама, прописује Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'',бр.111/2009, 

20/15 и 87/18). 

       У извештајном периоду инспектор заштите животне средине радио је на пословима 

везаним за ванредне ситуације , у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018)  (''Сл. 

гласник РС'' бр: 111/2009, 22/2011 и 23/2013) и то: 

 -  административно технички послови општинског Штаба за ванредне ситуације, квартално 

извештавање  Окужног Штаба за ванредне ситуације о стању  и предузетим мерама за 

отклањање недостатака на систему за јавно узбуњивање и  превентивним и оперативним  

мерама на одбрани од поплава на водама  II реда на територији општине Чока. Извршено је 

усклађивање  докумената  која су  битна за рад Штаба за ванредне ситуације општине Чока. 

    Током 2019. године, у области  заштите од пожара и послова у вези ванредних ситуација, 

обрађено је укупно 13 предмета. 

        У смислу едукације и стручног усавршавања, инспектор заштите животне средине 

похађао је следеће обуке: 

      -  обука у вези утврђивања националних и ЕУ услова, са аспекта заштите животне 

средине,   

         код физичких и правних лица која остварују право на ИПАРД подстицаје 

      -  обука за рад у софтверској апликацији DRIS 

      -  годишња обука вршења инспекцијског надзора 

      - обука општинских инспектора за ЗЖС у вези координације послова инспекцијског      

        надзора из делокруга републичке инспекције поверених јединици локалне самоуправе.    



 

У Чоки, 10. јануара 2020. године 

 

       Шеф одељења за инспекцијске послове 
        Роберт Косо, дипл. инг. агр. 

 


