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НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу унутрашњег уређења Градске управе града Панчева инспекција за заштиту животне
средине је у 2016.години обављала послове у оквиру Одељења за инспекцијске послове
Секретаријата за заштиту животне средине који се односе на: област заштите ваздуха, заштите
воде и заштите земљишта, заштиту од буке, управљање отпадом, процену утицаја на животну
средину, нејонизујуће зрачење, заштиту природе, локални регистар извора загађивања животне
средине као и карактеристичне активности на територији града чије обављање утиче на животну
средину као и „остале послове“ који обухватају: рад у систему за континуални мониторинг
квалитета ваздуха града Панчева, учешће у раду стручних тимова за сузбијање амброзије,
комараца и крпеља, озелењавање и одржавање јавних зелених површина, решавање проблема
анималног отпада, енергетскa ефикасност и подизање капацитета обновљивих извора енергије,
присуство и ангажовање на стручним скуповима као и у раду стручних тимова за измене и
допуне градских одлука.
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ
Извршење послова из надлежности инспекције за заштиту животне средине организованo je у
Одељењу за инспекцијске послове у оквиру Секретарија за заштиту животне средине. Одељење
за инспекцијске послове је припадало Секретаријату за заштиту животне средине до
23.12.2016.године, а од тог датума је извршена промена организационе структура у Градској
управи града Панчева и све инспекције су обједињене у оквиру Секретаријата за инспекцијске
послове тако да ће и инспекција за заштиту животне средине обављати своју делтност у
наредном периоду у оквиру наведеног Секретаријата.

Секретаријат за
заштиту животне
средине
Одељење за процене
утицаја, планове и
програме

Одељење за праћење
стања животне средине

Одељење за
инспекцијске послове

ПРОПИСИ
Инспекцијa за заштиту животне средине врши контролу и обавља онај део поверених послова из
области заштите животне средине који се односи на инспекцијски надзор и контролу по свим
важећим Законима и прописима заштите животне средине, који су у примени што подразумева и
надлежности по донетим Одлукама локалне самоуправе Панчева. У смислу правилне оцене
ненадлежности и усмерења предмета према надлежним органима инспектори користе и друга
законска акта.
У наставку су набројани закони и један мањи део подзаконских аката који инспекција
примењује:
• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
• Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)

•
•
•
•
•
•
•
•

Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и
14/2016)
Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС”, бр.
30/10)
Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”,65/2013 и 13/2016)

Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник
РС", бр. 71/2010)
Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
("Сл. гласник РС", бр. 96/2009)
Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање ("Сл.
гласник РС", бр. 114/2013)
Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр . 61/2010)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник", бр.
56/2010)
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени
гласник РС", бр. 69/2005)
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.
гласник РС", бр. 75/2010)
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2010)
Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр.
72/2010)
Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућег зрачења у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног
интереса („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број
104/09)
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник
РС”, број 111/15)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)...

У вршењу инспекцијских надзора инспектори за заштиту животне средине примењују и одредбе
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15).
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора:
 Примена закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине тј. заштита
ваздуха, воде и земљишта од загађења
 Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке.
 Утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности.
 Контрола спровођења мера заштите животне средине утврђених Студијом о процени
утицаја и налагања подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о
прецени утицаја на животну средину.
 Контрола поступања са неопасним отпадом
 Надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине, спровођење мера
за заштиту животне средине и контрола стања животне средине утврђених решењем,
дозволом, односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад
постројења.
 Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног
и неописног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган града издаје
дозволу.
 Заштита од нејонизујуђег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни огран града.
 Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних
добара на заштићеном подручјима који су актом града проглашени заштићеним
подручјима.
 Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.
 Вођење управног и извршног поступка.
 Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.
 Подношење захтева за покретање прекршајног потупка, подношење пријаве за покретање
поступка за привредни преступ и подношење кривичне пријаве.
 Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
 Припрема информације за државне органе и медије.
СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
Одељење за инспекцијске послове је у 2016.години своју делатност обављало у оквиру
Секретаријата за заштиту животне средине. Од 23.децембра 2016.године променила се
организациона структура у Градској управи града Панчева и све инспекције су обједињене у
оквиру Секретаријата за инспекцијске послове тако да ће и инспекција за заштиту животне
средине на даље обављати своју делатност у оквиру наведеног Секретаријата.
У току 2016.године у Одељењу за инспекцијске послове била су ситематизована два радна
места, шеф Одељења и један инспектор и оба су била попуњена. По новој систематизацији у
Секретаријату за инспекцијске послове у оквиру Одељења за друге инспекцијске послове
систематизована су два радна места за инспектора за заштиту животне средине, али је тренутно
само једно попуњено.
По питању техничке опремљености инспекција је располагала са једним возилом и сваки
извршилац је имао свој рачунар као и фотоапарат.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у оквиру Одељења за
инспекцијске послове Секретаријата за заштиту животне средине за 2016. годину сачињен је у
скалду са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015).
Закон о инспекцијском надзору ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику РС“, а почео је са применом од 30.04.2016 године.
Одељење за инспекцијске послове је обављало делатност у оквиру Секретаријата за заштиту
животне средине Градске управе града Панчева и то онај део поверених послова из области
заштите животне средине који се односи на инспекцијски надзор и контролу по свим важећим
Законима и прописима заштите животне средине.
Заштита ваздуха
Кроз редовне и ванредне (по пријавама) инспекцијске надзоре обрађени су предмети који су
првенствено били везани за мерења емисије загађујућих штетних материја у ваздух, а у складу
са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и 14/2016) и Законом о заштити ваздуха
(„Сл.гласник РС“бр.36/2009, 10/2013) и подзаконским актима, а односили су се на, стационарна
котловска постројења са ложиштима код којих се сагоревањем чврстог, течног, или гасовитог
горива, производи топла вода, засићена и прегрејана водена пара. Мерења су налагана за
постројења номиналне инсталисане снаге од 1 МW и веће. Закључци Извештаја са мерења, су у
неким случајевима указивали на прекорачења GVE па су из тог разлога налагане мере за
извршења свих потребних техничко-технолошких корекција на постројењима и поновно
контролно мерење.
Заштита од буке
У области заштите од буке у животној средини у затвореном и отвореном простору у 2016.
години инспекција је решавала већином, у ванредним инспекцијским прегледима, по пријавама
грађана. Неки од наведених предмета су се односили на буку за коју инспекција није надлежна
јер нису били у питању предузетници или регистровани привредни субјекти већ бука из
суседног домаћинства од физичких лица, или је у питању била бука која није настајала из
стационарног извора буке (апарат, машина, музички уређај...).
У случајевима где је инспекција била надлежна поступало се сходно Закону о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон,
43/2011-одлукаУС и 14/2016), Закону о заштити од буке („Службени гласник РС“ бр. 36/2009. и
88/2010), Уредби о идикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени
гласник РС“, 75/2010), Одлуци о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији
града Панчева („Службени лист општине Панчево“ бр.19/2015), и Правилнику о методама
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010)
У случајевима где је мерењем, од стране стручних кућа акредитованих и овлашћених за мерење
буке, регистровано прекорачење граничних вредности за буку налагане су мере којима ће се
ниво буке смањити на ниво испод дозвољеног.
Осим угоститељских објеката који су најчешће били предмет пријава бука је мерена и у
привредним субјектима против којих су подношене пријаве, а имали су стационарни извор буке
(апарат, машина, опрема...) коју је било могуће измерити. Такође су у појединим случајевима,
где се јавило прекорачење дозвољеног ниво буке, налагане мере (техничко – технолошке или
акустичне) ради смањења нивоа буке испод граничне вредности.
Управљање отпадом
За највећи број инспектованих предузећа, предузеника и привредних друштва током 2016.

године предмет прегледа је било поступање са отпадом као и достава документације на увид и
то првенствено документације о кретању отпада према Правилнику о обрасцу Документа о
кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ број 114/2013) и
уговори за преузимање отпада од стране оператера који имају дозволу за управљање том врстом
отпада, а сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и
14/2016).
Такође су вршене контроле по питању израде Плана управљања отпадом као и одређивању лица
одговорног за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени
гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Заштита природе
Сходно Закону о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр. и
14/2016) вршени су инспекцијски надзори по пријави грађана у вези загађења у околини
заштићeног Парка природе Поњавица.
Процена утицаја на животну средину.
По основу Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и 14/2016), Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), извршенe су инспекцијске
контроле над спровођењем мера и обавеза носиоца пројекта из Студије о процени утицаја на
животну средину. Извршена је контрола спровођења мера заштите животне средине у објектима
којима је надлежни орган донео решење о сагласности на студију о процени утицаја као и у
објектима за које је издато решење да није потребна израда студије о процени утицаја.
Контролом мера, код оних оператера код којих су уочене неке неправилности, решењем је
наложено уклањање истих.
Заједничке инспекције
Инспекција за заштиту животне средине је имала заједничке акције надзора са покрајинском
инспекцијом за заштиту животне средине као ванредни инспекцијски надзори по пријави и то у
ЈКП «Хигијена» на локацији Стара Депонија и у ДОО «Лука Дунав». Пошто је оба пута било у
питању поступање са опасним отпадом записник је сачинио покрајински инспектор као
надлежни инспектор док је локални инспектор за заштиту животне средине сачинио само
службену белешку.
Нерегистровани субјекти
У складу са усвојеним Законом о инспекцијском надзору инспектори за заштиту животне
средине су поступали и код нерегистрованих субјеката издвањем Решења којим се налаже да се
у датом року изврши регистерација делатности или су у неким случајевима прослеђиване
информације о нерегистрованом субјекту тржишној и пореској инспекцији на поступање.
Издавање извештаја за потребе добијања лиценце за енергетске објекте
Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке ради издавања Извештаја инспектора за
заштиту животне средине, а за добијање лиценце за обављање делатности трговина на мало
моторним горивима у специјализованим продавницама за енергетски објекат, станица за
снабдевање друмских возила горивом инспектори су у току 2016.године вршили код три правна
субјекта. У сва три случаја Извештај је био позитиван, али са указаним неправилности које је
неопходно уклонити у складу са законском регулативом.

Саветодавне инспекције
Инспекција за заштиту животне средине је вршила саветодавне инспекцијске прегледе на захтев
странке који су се односили на управљање отпадом. Такође, приликом редовних инспекцијских
прегледа инспекција је упознала странке са новим Законом о инспекцијском надзору и обавезама
које проистичу из њега, а првенствено са контролним листама, начином попуњавања и са
могућношћу вршења самоконтроле.
Сарадња са Заштитником грађана града Панчева
Инспекција за заштиу животне средине је у току 2016.године у четири предмета поступала по
захтеву Заштитника грађана града Панчева у складу са достављеним притужбама на рад
инспекције. У складу са достављеним захтевима инспекција је имала успешну сарадњу и уредно
је достављала сву тражену документацију, а у случајевима где је постојала препорука
Заштитника грађана инспекција за заштиту животне средине је поступала по њој у оквирима
своје надлежности и законске регулативе.
Законитост управних аката инспекције
У току 2016.године инспекција за заштиту животне средине је имала две притужбе на
законитост донетог управног аката и обе жалбе су се односила на поступање у истом управном
предмету. По првој жалби је одлуку донело Градско веће града Панчева као другостепени орган
и том приликом је жалба одбијена. О другој жалби на закључак је одлучивало Министарство
пољопривреде и заштите животне средине и тада је жалба прихваћена и предмет је враћен на
поновно поступање.
РЕЗУЛТАТИ
У 2016. години отворено је 74 предмета у оквиру којих су вршени редовни и ванредни
инспекцијски прегледи (у већини случајева по пријави странке). Редовни инспекцијски прегледи
су највише вршени по питању заштите ваздуха и управљања отпадом, док је по пријавама
грађана највећи број био по питању заштите од буке.
У табеларном приказу дат је обим извршених активности:
број у 2016.год
Укупно отворених предмета
74
Извршених инспекцијских прегледа
84
Редовних инспекцијских прегледа
33
Ванредних инспекцјских прегледа
51
Донетих решења
27
Донетих закључака
13
Службене белешке, дописи, обавештења странци
110
Прослеђивање другој инспекцији
8
ОБУКЕ
Стална конференција градова и општина (СКГО) организовала je е-обуку на тему „Изградња
капацитета локалних инспекцијских служби“. Обука је била намењена неограниченом броју
пријављених представника градова и општина Србије који обављају послове инспекцијског
надзора. Обука је почела 11.априла 2016 године и трајала је осам недеља до 07.јуна 2016 године.
Ову активност СКГО је организовала у оквиру пројекта „Изградња капацитета локалних

инспекцијских служби и новоизабраних одборника путем е-обуке“,који је финансијски
подржавала Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).
На е-обуци су се у лекцијама разрађивале теме по областима из Закона о инспекцијском надзору.
Обуку је успешно завршило три полазника испред инспекције за заштиту животне средине.
Циљ ове електронске обуке је био да учесницима обезбеди кључна знања и информације о
новом Зкону о инспекцијском надзору, којим се детаљно уређује садржина, врсте, облици и
поступак инспекцијског надзора, овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору, као и
друга питања од значаја за инспекцијски надзор.
Инспекцијски надзор је уз бројне примере из различитих области објашњен кроз 10 лекција:

Појам и циљ инспекцијског надзора, примена Закона о инспекцијском надзору и однос
према другим законима,

Врсте и облици инспекцијског надзора, усклађивање и координација,

Праћење стања, процена ризика и планирање,

Превентивно деловање и контролне листе,

Вршење инспекцијског надзора,

Записник о инспекцијском надзору, решење, окончање поступка без решења,
жалба, управни спор и извршење решења,

Службена лица овлашћена за вршење инспекцијског надзора,

Поступак према нерегистрованим субјектима, увиђај у стамбеном простору и привремено
одузимање предмета,

Мере управљене према надзираном субјекту и Евиденција, извештавање и надзор
управне инспекције.
Након ових 10 општих тема, последњи део е-обуке састојао се од специјализованих лекција за
уско-стручне области.
Такође у организацији Сталне конференције градова и општина одржана је е-обука „Добро
управљање у области заштите животне средине на локалном нивоу“ уз финансијску подршку
Мисије ОЕБС-а у Србији. Обуку су успешно завршила два полазника из Секретаријата за
заштиту животне средеине, помоћник секретара и један инспектор за заштиту животне средине.
Циљ обуке је био да се у периоду од шест недеља, кроз размену мишљења и искуства, заједно
унапреди постојећа и стекну нова знања, развију креативне способности усмерене на решавање
практичних проблема у планирању и спровођењу практичних политика заштите животне
средине на локалном нивоу. Јачање капацитета запослених у локалној самоуправи у Републици
Србији од суштинске је важности како би могле да се примене и спроведу закони који регулишу
заштиту животне средине и да на што ефикаснији начин решавају проблеми у овој области.
У периоду од 13-15.04.2016.год инспектор за заштиту животне средине је присуствовао
конференцији под покровитељством Министарства пољопривреде и заштиту животне средине и
Републичке дирекције за воде, из области комуналних и индустријских отпадних вода,
комуналног чврстог отпада и опасног отпада. Циљ конференције био је размена знања и
искуства у све три тематске области као и примена регулативе и стандарда који воде
побољшању стања у животној средини. У оквиру обуке учесници су обишли постројење за
третман отпадних вода у Темишвару у Румунији.
У току 2016.године шеф инспекције за заштиту животне средине је био укључен у пројекат
«Имплементација IPPC/IE директива у постројењима за интезиван узгој живине и свиња» који је
почео у априлу 2015. године и трајаће наредне две године, до априла 2017. године. Центар за
чистију производњу Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду реализује
овај пројекат у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије, а уз финансијску помоћ Амбасаде Шведске у Београду.
Основни циљ пројекта је подршка надлежним органима Републике Србије и оператерима у
усвајању одрживог приступа за имплементацију IPPC/IE Директиве у постројењима за

интензиван узгој живине и свиња. У оквиру пројекта планиране су и одржане заједничке
радионице за надлежне органе и оператере, посете изабраним постројењима, обуке за
представнике локалних самоуправа и инспекције кроз семинаре и рад на терену, као и активно
учешће у припреми интрегрисаних дозвола.
УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ
Легислатива
Последњих година су донети бројни закони и подзаконска акта, са циљем да се наше
законодавство усклади са захтевима директива ЕУ.
Иако је највећи број европских директива транспонован у наше законодавство, долази до
великих проблема у имплементацији. Ово се посебно односи на постојеће објекте, тј. на
постројења чија је технологија застарела и не задовољава савремене стандарде. С обзиром на
неопходност великих инвестиција у циљу достизања ЕУ стандарда и у наредном периоду
очекују се проблеми у контроли инспекције током надзора ових објеката.
Предлог:
• Ревизија појединих законских прописа.
• Пооштравање казнене политике.
• Израда свих предвиђених подзаконских аката.
• Ревизија дозвола.
• Доношење реалних прелазних рокова и стриктно придржавање истих.
Сарадња са републичким и покрајинским органима управе
У бројним областима је неопходно да инспекција има добру сарадњу и често заједничке
активности са министарством тј. републичком инспекцијом, покрајинском инспекцијом за
заштиту животне средине, државним органима и организацијама. Нажалост то у предходном
периоду није био случај. Не постоји свобухватна координација и међусобна сарадња, већ само
спорадични случајеви сарадње.
Не постоји информациони систем-база података који би инспектори могли да користе са циљем
директног увида у информације других инспекција за инспектоване оператере.
Предлог:
• Успоставити бољи систем сарадње
• Израда функционалног интегрисаног информационог система – базе података коју би
користиле све инспекције у свом раду
Стручна оспособљеност инспектора
Инспектори за заштиту животне средине су предходном периоду ишли на све обуке које су биле
намењене вршењу инспекцијских надзора, али тога је било веома мало у организацији
републичких или покрајинских органа. Осим е-обуке у организацији СКГО није организована
ниједна друга обука поводом примене новог Закона о инспекцијском надзору што је довело до
различитог тумачења и примене одређених чланова закона.
Предлог:
• Организовати обуке по окрузима
Запошљавање
Одлазак инспектора током претходних година уз истовремено непопуњавање празних радних
места довео је до недостатка инспектора за заштиту животне средине.
Предлог:
• Хитно запошљавање нових инспектора.

ЗАКЉУЧАК
Инспекција за заштиту животне средине је током 2016. године законито, благовремено и
одговорно спроводила прописе из области заштите животне средине уз примену Закона о
инспекцијском надзору.
Такође је благовремено припремила План инспекцијског надзора за 2017. годину у склaду са
Законом о инспекцијском надзору, на који је Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине дао позитивно мишљење.
Инспекција ће у наредном периоду, обављати послове инспекцијског надзора у оквиру
Секретаријата за инспекцијске послове у складу са припремљеним планом и надамо се да ће
степен испуњености бити изузетно велики, као и да ће планом наведени показатељи
делотворности инспекцијског надзора бити на високом нивоу.

