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Да ли и како град Краљево контролише експлоатацију природних 
добара на својој територији ?

дестимулише појединце и организације 
цивилног друштва да без активне 
легитимације странке у поступку 
исказују већи активизам у заштити 
природних богатстава посебно у 
делу где се, у разним формама, могу 
сукобити са појединцима и привредним 
субјектима који врше експлоатацију 
природних богатстава. Одељење за 
инспекцијске послове Градске управе 
града Краљева у свом саставу има 
грађевинску инспекцију; комуналну 
инспекцију; део тржишне инспекције; 
инспекцију за саобраћај и путеве; део 
просветне инспекције. Најјасније су 
са становишта заштите природних 
добара дефинисане надлежности 

Постојећим законским решењима општине 
и градови су у приличној мери ограничене у 
вршењу контролних - инспекцијских функција 
којима се штите природна богатства. Закон 
о Инспекцијском надзору из 2015. године у 
члану 18, између осталог каже и: „Поступак 
инспекцијског надзора покреће се и води по 
службеној дужности или поводом захтева 
надзираног субјекта за вршење инспекцијског 
надзора, као и поводом захтева другог 
лица коме је посебним законом признато 
својство странке у поступку. Код оцене о 
постојању разлога за покретање поступка 
по службеној дужности инспектор узима у 
обзир представке. Представке имају дејство 
иницијативе за покретање поступка, а 
подносиоци тих иницијатива немају својство 
странке у поступку који се може покренути 
на основу те иницијативе. Инспектор неће 
покренути поступак по службеној дужности на 
основу представке ако је процењен незнатан 
ризик или је посреди злоупотреба права.“ 
Овакво законско решење на известан начин 
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градске инспекције за заштиту животне 
средине, али је апсолутна несразмера између 
величине територије, бројности проблема и 
броја извршилаца. Оно што је за нашу тему 
битно јесте чињеница да ова инспекција има 
надлежности поступања у превентивном делу 
код оних који се баве експлоатацијом природних 
добара, али санкцијама само онда када настане 
акцидент. Но, ни у једном од два поменута 
случаја нема надлежности контроле докумената 
којима се експлоататор природног богатства 
обавезује на плаћање накнада по основу 
коришћења природног богатства. То је случај и 
са Одељењем за пореску администрацију које 
врши послове Градске управе који се односе 
на утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода, јер, исто, нема надлежности контроле 
докумената којима се експлоататор природног 
богатства обавезује на плаћање накнада по 
основу коришћења природног богатства. Има ли 
се ово све у виду онда не изненађује чињеница 
да је удео накнада по основу коришћења 
природних добара у буџету града симболичан.


