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ПРЕДМЕТ: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2019.ГОДИНУ у складу са чланом 44.Закона о инспекцијском надзору
(„Сл.гласник РС“,бр.36/2015, 44/2018 и 95/2018-др.закон)

Прибој фебруар 2020.године

Правни основ:
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/15,44/18
и 95/18-др.закон) сачињен је Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за
2019.годину
1)Превентивно деловање инспекције
Инспекцијски надзор над спровођењем законских прописа из области заштите животне средине
у 2019. години инспектор је вршио у складу са правима, дужностима и овлашћењима
прописаним законима и подзаконским актима као поверене послове и то:
1)Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/2009,36/2009др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС, 14/2016, 76/18 и 95/18 – др.закони )
2) Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС' број 135/04 и 36/2009)
3) Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'' број 36/2009 и 10/2013)
4) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине(''Службени
гласник РС'' број 135/2004 и 25/2015)
5) Закон о заштити од буке у животној средини( ''Службени гласник РС'' број 36/2009 и 88/2010)
6) Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'' број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и
95/2018- др.закони)
7) Закон о хемикалијама (''Службени гласник РС''број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и
25/2015)
8) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ( ''Службени гласник РС''број 36/2009)
-врши контролу примене одлука и то:
9) Закон о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС''број 36/15 и 44/2018-др.закон и
95/2018)
10) Закон о општем управном поступку (''Службени гласник РС''број 36/2015 и 95/2018-

аутентично тумачење)11)
11) Закон о прекршајима (''Службени гласник РС'' број 65/2013, 13/2016 и 98/2016)

12) Закон о привредним преступима („Сл.лист СФРЈ“,бр.4/77, 36/77-испр.,14/85,74/87,57/89
и 3/90 и Сл.листСРЈ“ бр,27/92,16/93,31/93,41/93,41/9350/93,24/94,28/96 и 64/2001 и
„Сл.гласник РС“,бр.101/2005-др.закон)

12) Кривичног законика (''Службени гласник РС'' број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014)
-врши контролу примене одлука и то:
1) Одлука о мерама за заштиту од буке
2) Одлука о одређивању локације за одлагање кабастог и грађевинског отпада(„Сл.лист општине
Прибој бр.12/2008).

Инспекцијски надзори у 2019. години вршени су у складу са годишњим планом инспекцијског
надзора инспекције за заштиту животне средине за 2019.годину који је сагласно одредби члана
10.став 6.Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет страници општине Прибој.
2)Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке
субјектима

надзираним

У складу са чланом 13.Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ број 36/15, 44/2018др.закон и 95/2018) инспектор је вршио и службене саветодавне посете код оператера који се бави
управљањем отпадом као и надзираних субјеката код којих се у поступку обављања делатности
генерише отпад како би своје пословање ускладили са законским прописима.
3)Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом који се мери помоћу контролних листи
На званичном сајту општине priboj.rs.постављене су контролне листе из области заштите
животне средине. На основу попуњених контролних листи, процењеног ризика, процењен је
средњи ниво усклађености надзираних субјеката са законским прописима из области заштите
животне средине. Надзираним субјектима доношена су решења о отклањању незаконитости.
Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима обавештени на прописани
начин сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору.
Спроводећи закон о заштити ваздуха вршена је контрола објеката за које дозволу за градњу даје
општински орган сачињени су записници и донето је 9 решења о мерењу емисије загађујућих
материја у ваздух преко овлашћене радне организације.
У складу са Заноном о управљању отпадом вршен је надзор код произвођача отпада и
контролисано да ли отпад предају овлашћеним оператерима за сакупљање, транспорт,
складиштење и третман инертног и неопасног отпада уз вођење документа о кретању отпада, а

контролом оператера који поседује дозволу за управљање неопасним отпадом да ли се
придржава услова издатих дозволом.
Правним лицима и предузетницима наложено је да доставе податке у складу са Правилником о
методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања као и методологији
за врсте, начине и рокове прикупљања података (С“л.гласник РС“ број 91/2010), ради израде
локалног регистра извора загађивања.
У угоститељским и другим објектима где се врши припремање јела вршена је контрола
складиштења отпадног јестивог уља као и предаја истог овлашћеном оператеру.
Сходно закону о процени утицаја на животну средину донето је 3 решења о покретању поступка
процене утицаја на животну средину за обављање делатности.
Правним лицима и предузетницима на основу Закона о заштити од буке у животној средини по
представци донета су 4 решења о мерењу буке преко овлашћене радне организације.
О извршеним редовним и ванредним инспекцијским надзорима инспектор је сачинио записнике
4)Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције)
У току 2019.године примљене су 4 представке физичких лица које су се односиле на област
буке. Инспектор је у складу са надлежностима и овлашћењима предузео мере прописане
Законом о заштити од буке и обавестио подносиоце захтева.
5)Броју утврђених нерегистрованих субјеката и и мерама спроведеним према њима
У извештајном периоду инспектор није утврдио нерегистроване субјекате.
6)Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству
Инспектор заштите животне средине сарађивао је са другим органима и организацијама у циљу
побољшања стања животне средине, а заједно са комуналном инспекцијом је контролисао
угоститељске објекте.
7)Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора
На основу сачињеног и одобреног плана инспекциског надзора инспектор за заштиту животне
средине за 2019.годину поред редовног инспекцијског надзора обављао је и ванредне
инспекцијске надзоре и планом је предвиђено да око 40%од укупног броја инспекцијског
надзора буду ванредни .
Ванредни инспекцијски надзори односили су се на буку која потиче из угоститељских објеката.
8) Реализација плана инспекцијског надзора 2019.године
Инспектор за заштиту животне средине није у потпуности реализовао план инспекцијског
надзора због здравствених проблема.

9)Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила
Послове инспекцијског надзора обављао је један инспектор.
Неопходна је боља опремљеност инспектора
ефикаснији.

рачунарима и возилима како би рад био

10) придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Инспектор се придржавао рокова прописаних Законом о имспекцијском надзору и Законом о
општем управном поступку
11)Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору
Није било подношења захтева за покретање прекршајног поступка, а нити жалби на решења
другостепеном органу.
12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције
Није било притужби на рад инспектора за заштиту животне средине
13)Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора
-Присуство семинару у Вршцу из области примене Закона заштите животне средине и
Закона о инспекцијском надзору.
-Састанак мреже еко повереника Београд
-Сајам заштите животне средине Београд
-Планови квалитета ваздуха Београд
14) Информациони систем
Инспектор за заштиту животне средине у свом раду за потребе инспекцијског надзора користи
информационе податке из АПР-а

Табела

Предмети

Надзори

Решења

Дописи

122

122

47

6

Прекршајна Привредни
престип
пријава
/

/

Кривичне
пријаве
/

Број предмета 122
Број инспекцијски назора 122
Број решења 47
Службене белешке 16
Дописи 6
Поред наведеног у извештајном периоду инспектору су се обраћале странке лично, а и
телефонским путем тако да им је пружена стручна саветодавна помоћ о примени зконских
прописа из области заштите животне средине.

