ИЗВЕШТАЈ О РАД У

општинског инспектора за заштиту живоне средине
за 2016.годину

Делокруг рада, права, дужности и овлашћења инспектора за заштиту живоне средине
регулисана су сетом закона из области заштите животрне средине (Закон о заштити животне
средине, Закон о управљању отпадом, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о
амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег
зрачења, Закон о заштити од буке у животној средини и др законима).
Послови инспекцијског надзора над применом мера заштите ваздуха, заштите вода,
земљишта, природних добара, заштита од буке, заштита од јонизујућег и нејонизујућих зрачења,
заштита од отпадних и опасних материја који су законом поверени општини и др. врши инспектор
за заштиту животне средине у оквиру својих овлашћења.
Осим напред наведених послова инспектор за заштиту животне средине врши и друге
послове по налогу начелника одељења и начелника општинске управе, као и послове процене
утицаја за пројекте који се планирају и изводе, а за које одобрење за извођење издаје орган
локалне самоуправе.
У периоду од 01.01.2016-31.12.2065. године на писарници Општинске управе евидентирано
је десет предмета из делокруга послова заштите животне средине, 45 предмета из делокруга
послова инспектора за саобраћај и путеве које сам обављао због немогућности изласка истог на
терен.
Учествовао сам у раду комисије за попис нелегално изграђених објеката и том приликом
извршена је евиденција 60 објеката који су предмет озакоњења.
Примена Закона о процени утицаја на животну средину извршено је код шест оператера и то код
пројекта: изградња хладњаче два пројекта, фабрика за изградњу пелета, регулација речног корита,
монтажа радиостанице,изградња постројења за производњу бетона.

Контрола примене Закона о управљању отпадом вршено је код девет правних и физичких
субјеката.
Примена Закона о заштити од буке у животној средини извршена је код једног субјекта.
Остали предмети су из законске регулативе коју дефинишу Закони о заштити ваздуха и
Закон о заштити животне средине.
У 2016. години активно сам се упознаво са сдржајима доноетих Закона из области заштите
животне средине, као са изменама и допунама постојећих.
Остварио сам одличну сарадњу са републичким инспектором за заштиту животне средине, са
којим сам вршио заједничке инспекцијске контроле, као и са

општинским комуналним и

инспектором за путеве и саобраћај.
Са ресорним Министарством успопставио сам коректне односе, учествово у сарадњи са
невладиним организацијама као и учешће у доношењу појединих општинских одлука и програма
из области заштите животне средине, као и у изради Програма утрошка средстава од накнаде за
експлоатацију минералних сировина.
Учествовао сам у раду Општинског штаба за ванредне ситуације.
Инспектор за заштиту животне средине овлашћен је да одлучује о накнади за заштиту животне
средине и у извештајном периоду извршено је поступање по жалбама физичких и правних лица и
то у шест случајева.
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