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П Р Е Д М Е Т:    Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за

извештајни период од 01.01.2016.г. до 31.12.2016.г.

Надлежност инспекције за заштиту животне средине

Поверени послови:

Правни основ

 Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10)

Правилник  о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („ Сл. гл. 

РС “, бр.72/10

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„ Сл. гл. РС “, бр.75/10)

Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10)

Правилник о документу о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13)

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за 

његово попуњавање („ Сл. гл. РС “, бр.95/10)

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („ Сл. гл. РС “, бр. 98/10)

Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09)

Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13)

Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09)



Инспектор  за  заштиту  животне  средине  у  2016  години поступајући  по Закону  о

заштити  животне средине („Сл.гласник  РС“,  бр.135/2004,  36/2009 и  36/2009 – др.Закон,

72/2009 – др. Закон и 43/2011 – одлука УС),  Закону о заштити од буке у животној средини

(,,Сл.гл.РС",број  36/2009  и  88/2010), Закону о  заштити  ваздуха  („Сл.гласник  РС“,

бр.36/2009 и 10/2013), Закону о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010

и 14/2016), Закону о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гл.РС" , број 135/04 и број

36/09), Закону о заштити од нејонизујућег зрачења (,,Сл.гл.РС", број 36/09),  извршио је  71

превентивних инспекцијских надзора, ради спречавања и  отклањања опасности по живот

или здравље људи,  имовину,  права и интересе  запослених и других радно ангажованих

лица,  привреду,  животну  средину,  биљни  или  животињски  свет  и  ради  смањења  и

спречавање деградације животне средине. 

Сходно члану 13. Закона о инспекцијском надзору  (,,Сл.  гласник  РС",  бр.

36/2015), ради остваривања циља инспекцијског надзора, инспекција је дужна да превентивно

делује  предузимањем  превентивних  инспекцијских  надзора,  те  је  инспектор  за  заштиту

животне средине извршено 10 службених саветодавних посета код различитих оператера и

о томе сачинио 10 службене белешке. 

Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке

надзираним субјектима

 Инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  објавио  контролне  листе  на  сајту

општине  Димитровград,  сачинио  програм рада  за  2017  годину  и  исти  објавио на  сајту

општине Димитровград.

Свакодневно  је  пружана  стручна  помоћ надзираним субјектима  како  би пословање

ускладили са важећим законским прописима из области заштите животне средине.

Пословање надзираних субјеката у складу са законом

У складу са законом о инспекцијском надзору (,,Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за



заштиту животне средине поступајући по налогу начелника одељења за одељења за урбанизам,

грађевинарство,  имовинско-правне  послове  и  комунално  стамбену  делатност  Општинске

управе  општине  Димитровград  обавештавао  је  надзиране  субјекте  о  престојећем

инспекцијском надзору. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са

законом и другим прописом, утврђивао се помоћу важећих контролних листи и на основу

остварених број бодова, након попуњавања контролне листе, констатовано је да ли надзирани

субјекат послује са незнатним, ниским, средњим, високим или критичним ризиком.

Остварени резултати

Овај  орган  је  у  извештајном  периоду  обрадио  93 предмета.  Редовних

инспекцијских прегледа извршено је 71. Ванредних инспекцијских прегледа  извршено је 4.

Донето  је  и  извршено  5  решења  ради  наређивања  управних  мера  у  области  заштите

животне  средине,   3  закључка  и  10  службених  белешки.  Инспектор за заштиту животне

средине је у оквиру свог делокруга рада прихватао и усмене пријаве, преставке и приговоре

грађана,  предузетника  и  правних  лица.  Сви  приговори  су  пажљиво  разматрани  и  о

основаности навода као и о предузетим  радњама странке су благовремено обавештаване.

Инспектор за заштиту животне средине у складу са својим овлашћењима и обавезама

утврђених  законским  прописима  вршио  је  контролу  загађивања  ваздуха,  штетних

утицаја  који  потичу  од  буке,  сакупљање,  складиштење  и  транспорт  неопасног  и

инертног отпада, складиштење отпадног јестивог уља, контролу примена мера заштите

животне средине датих у Студији о процени утицаја на животну средину.

У  обављању  послова  заштите  животне  средине  вршена  је  контрола  над

применом  одредби  Закона  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), Закона о

процени утицаја на животну средину  (,,Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) , Зaконa о

управљању отпадом (,,Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), у границама које су

тим  законима одређене, као и над одредбама подзаконских аката. 

По налогу надлежног Министарства направњен је катастар напуштених рудника

на територији општине Димитровград и исти је прослеђен Министарству.



У скалду са чланом 10. (,,Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за заштиту животне

средине  је  сачинио  план  рада  за  2017  годину  и  исти  је  објављен  на  сајту  општине

Димитровград.

Координације инспекцијског надзора

Инспектор за заштиту животне средине сарађивао је са републичком инспекцијом за

заштиту животне средине и санитарном инспекцијом за пиротски управни округ.

Стручно усавршавање инспектора за заштиту животне средине

У  извештајном  периоду  инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  као  еко  –

повереник активно учествовао на састанцима које је организовала стална конференција

градова  и  општина,  на  семинару  у  Нишу  –  поступање  са  отпадом  и  на  састанку  у

Зајечару у вези примене новог Закона о инспекцијском надзору.

  Ванконтролне активности

  Координатор за спровођење  глобалне акције Сат за планету 2016.г.

  Еко-повереник у СКГО за општину Димитровград         

  Заједничке активности са Заводом за заштиту природе Р. Србије на афирмацији  

                   заштићених подручја на територији општине Димитровград.

   

   

Инспектор за заштиту животне средине

                                                                                                 мр Биљана Ранђелов   


