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У В О Д 

 

Годишњи извештај о раду инспектора за заштиту животне средине израђен је на основу 

одредби члана 44. Закона о инспекцијском надзору (,,Сл. гласник РС“, бр.36/2015). Извештај 

садржи податке  и информације о испуњености плана и програма рада, податке и информације о 

предузетим мерама ради примене прописа из надлежности инспектора за заштиту животне 

средине и друге активности које су спроведене у сарадњи са другим инспекцијама. Извештај 

садржи податке о другим пословима који су вршени у време извештајног периода, као и контрола 

испуњеност услова заштите животне средине за обављање одређене делатност које ове услове 

захтевају. Такође у извештају дат је преглед прописа које инспектор за заштиту животне средине 

користи приликом инспекцијског надзора. 

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ  ИНСПЕКЦИJE  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

На основу систематизације радних места у оквиру Одељења за привреду, урбанизам, 

грађевинске, комуналне, стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове при Општинској 

управи Општине Љубовија, на пословима заштите животне средине и пословима инспекцијског 

надзора предвиђена су два радна места.  Општински инспектор  за заштиту животне средине 

обавља поверене послове који се односе на: спречавање и контролу загађивања животне средине; 

заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења; поступање са отпадом; заштита од буке у 

животној средини; израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора; учешће у 

припреми стручних основа у изради прописа; припрема информације и даје одговоре на питања 

грађана; учествује у јавним расправама и сл; доставља податке и друге информације по захтеву 

надлежних министарстава; обавља и друге послове из ове области и друге послове по налогу 

начелника општинске управе. С обзиром на специфичност у раду инспектора за заштиту животне 

средине, изузетно велики број прописа који се примењују у законодаству заштите животне 

средине, важно је да се ови инспектори редовно едукују, усавршавају и размењују међусобно 

искуство, а у 2017. години  инспектор за заштиту животне средине похађао је специализовану 

обуку за примену прописа које спроводе, као и обуку за примену Закона о инспекцијском надзору. 

ПРОПИСИ  
 Инспектор за заштиту животне средине врши  контролу примене закона из области 

заштите животне средине као поверене послове јединици локалне самоуправе и то:  

 

1) Закон о заштити животне средине  

2) Закон о процени утицаја на животну средину  

3) Закон о заштити ваздуха  

4) Закон о заштити од буке у животној средини  

5) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  

6) Закон о управљању отпадом  

7) Закон о хемикалијама  

8) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења . 

9) Закон о заштити природе  
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У вршењу инспекцијских надзора инспектор за заштиту животне средине примењују и одредбе 

Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15), Закон о општем управном 

поступку (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/16). 

За вршење послова заштите животне средине у општинској управи општине Љубовија 

систематизована су два радна места од којих је једно место попуњено и исто лице обавља послове 

инспекцијског надзора и остале послове који су у вези са заштитом животне средине. 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

Вршени су редовни инспекцијски прегледи у складу са Планом рада инспектора за 

заштиту животне средине за 2017. годину, што подразумева инспекцијски надзор објеката који при 

обављању делатности емитују буку у животну средину, објеката који при свом раду генеришу 

одређене врсте и количине отпада, а такође вршења поступка процене утицаја пројеката за које је 

потребна процена утицаја и за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Осим 

планираних инспекцијских надзора вршени су инспекцијски надзори на основу поднесака грађана. 

 

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 01.01.2017-31.12.2017. године на писарници Општинске управе евидентирано 

је 34 предмета из делокруга послова заштите животне средине. 

Примена Закона о процени утицаја на животну средину извршено је код пет оператера и то код 

пројекта: изградња хладњаче два пројекта, фабрика за изградњу пелета, регулација речног корита, 

монтажа радиостанице. 

 

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 3 субјекта. 
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Остали предмети су из законске регулативе коју дефинишу Закони о заштити ваздуха и 

Закон о заштити животне средине. 

У 2017. 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. 

 

ТРЕНИНГ И ОБУКА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У организацији Министарства заштите животне средине, Сектор за надзор и 

предострожност у животној средини, у Београду од 18.-20.октобра 2017. године одржан је тренинг 

инпектора за заштиту животне средине органа локалне самоуправе.Тренинг је вршио тим 

Министарства заштите животне средине-Сектор за надзор и предострожност у животној средини. 

Циљ тренинга била je изградња капацитета у спровођењу прописа из области заштите 

животне средине кроз повећање ефикасности инспекцијских органа у контроли надзираних 

субјеката који се односе  на заштиту ваздуха, заштита природе, заштита од буке у животној 

средини, заштита од нејонизујућег зрачење, управљање отпадом. Током тренинга учесници су 

упознати са начином припреме годишњег плана инспекцијског надзора, проценом ризика, 

начином израде контролних листа  вођењем  учесника кроз практичне примере од стране 

републичких инспектора за заштиту животне средине. 

 

У Љубовији, 27.01.2018.г.                                                                           Инсп. за    з.ж.с. 

                                                                                      Митар Јовић дипл.инг.                                                                   


