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Адреса 

 

 

 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

 

З А Х Т Е В 

- за покретање ванредног инспекцијског надзора- 

 

Опис чињеничног стања – у овом делу се наводе све неправилности које Подносилац уочио, а 

због којих се обраћа надлежној инспекцији 

ДОКАЗ: Фотографија од 10. децембра 2020. године; 

Подносилац Захтева овим путем тражи од насловног органа да, у складу са чланом 6. став 4. 

Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18) спроведе 

инспекцијски надзор, те да, у складу са чланом 109. и чланом 110. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 и 95/18), 

утврди: 

У овом делу се наводи шта Подносилац захтева од надлежне инспекције 

Пример:  

 Унети податке о надлежном органу (назив и адреса).  

Закон о водама, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом и 

др. закони у области заштите животне средине прописују ко је надлежан 

за поступање. (нпр. Закон о заштити ваздуха – одређује надлежност 

према томе ко је издао грађевинску дозволу). На веб страници 

Министарства заштите животне средине можете пронаћи табеле 

надлежности.  

Како бисте поднели захтев за ванредни инспекцијски надзор органу који 

је заиста надлежан најбоље би било да се о томе информишете у 

информатору о раду града или општине у којем се наводи која 

организациона целина је надлежна. 

Напомена: У складу са чланом 36. став 2. Закона о општем управном 

поступку, уколико је Подносилац захтев упутио ненадлежном органу он 

је дужан да уступи списе надлежном органу. 

Унети име и презиме, адресу и контакт 

Као доказ се може приложити 

фотографија, дозвола, или било 

који други документ који 

подносилац сматра 

релевантним, а који потврђују 

изнете наводе. 

Поред закона о заштити животне средине (као 

кровног закона) и други закони (као што је нпр. Закон 

о заштити ваздуха, Закон о водама и сл.) прописује 

шта инспектор може да утврдити приликом вршења 

инспекцијског надзора. На пример, видети члан 75. 

Закона о заштити ваздуха. 

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/Tabela_nadleznosti_-_mart_2017_verzija_2.pdf
https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/inspekcija/Tabela_nadleznosti_-_mart_2017_verzija_2.pdf


- да ли су испуњени захтеви квалитета животне средине и емисије 

- да ли су испуњени услови за рад постројења и обављање активност 

- да ли су у случају прекорачења граничних вредности емисије и/или нивоа загађујућих 

материја у ваздуху предузете прописане, односно наложене мере; 

- да ли је оператер прибавио дозволу за рад стационарног извора загађивања пре почетка 

рада; 

(Подносилац овде може навести и резиме из описа чињеничног стања) 

Такође, Подносилац захтева, у складу са чланом 111. Закона о заштити животне средине, 

предлаже насловном органу да, у складу са својим овлашћењима и налазима ванредног 

инспекцијског надзора предузме све неопходне мере за отклањање горе наведених 

незаконитости. 

 

 

У __________________, дана _________________ године 

 

 

__________________________________ 

 
 

Унети место у којем је 

састављен захтев 
Унети датум 

састављања захтева 

Потпис подносиоца захтева  


