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ПРАВНИ ОСНОВ
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др.
закон и 95/2018), сачињен је Извештај о раду Инспектора за заштиту животне средине општинске
управе Голубац, са прописаним информацијама и подацима.

НАДЛЕЖНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспекција за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се
односе на: емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној средини
(Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 ); услове и мере од штетног дејства нејонизујућих зрачења у
животној средини при коришћењу извора нејонизујућег зрачења према Закону о заштити од
нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) ; контролу мера утврђених у поступку
процене утицаја пројеката на животну средину Закону о процени утицаја на животну средину
("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); контролу услова и мера утврђених у
интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности према Закон о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015);
услова и мера утврђених у дозволама за управљање неопасним и инертним отпадима издатим од
овог органа према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и
95/2018 - др. закон); услова и мера утврђених у дозволама за рад у складу са чл. 56., Закона о
заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2009 и 10/2013); услова и мера утврђених
актима донетих у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010 - испр. и 14/2016); оцену мера и поступака за смањења утицаја на животну средину и
израду предлога за измену услова утврђених у дозволи као и њену ревизију, одузимање или
обнављање; контролу и праћење оператера; контролу употребе и коришћења одговарајућих
технологија и ефикасног коришћења сировина и енергије за постројења из надлежности општине,
примене прописаних стандарда квалитета и утицаја на животну средину; контролу примене
прописаних (актима овог органа) мера у случају удеса; контролу рада извора загађивања и
контрола квалификованог лица одговорног за стручан рад постројења у складу са законским
прописима из области заштите животне средине; квантификацију утицаја активности надзираног
субјекта на животну средину; контролу вођења прописаних евиденција и доставе прописаних
извештаја надлежним органима; сарадњу са правосудним органима, органима државне управе,
организационим јединицама и службама општинске управе.

ПРОПИСИ
Инспектор
за заштиту животне средине врше контролу примене бројних закона и
подзаконских аката из области заштите животне средине, и то:

ОСНОВНИ ЗАКОНИ:
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Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16); -Закон о инспекцијском
надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), и Закон о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС "бр 129/07 и 83/2014 и др.закон);

ПОСЕБНИЗАКОНИ:
Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018); Закон о процени утицаја на
животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); - Закон о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015),
Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010 ); Закон о
управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон); Закон
о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2009 и 10/2013); -Закон о хемикалијама
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), -Закон о заштити од нејонизујућих
зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009), Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009,
88/2010, 91/2010 - испр. И 14/2016);

РЕЗУЛТАТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШ ТИТУ Ж ИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Голубац поступао је и
спроводио активности у скпаду са донетим Планом рада за 2020. годину, на који је позитивно
мишљење дало Министарства заштите животне средине, Сектор за надзор и предострожности у
животној средини.
1.
Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)

Није било превентивних мера изречених записником или решењем у скпаду са
одредбама члана 26. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник Републике Србије, број
36/15, 44/18 - др. закон и 95/18).
Надзираним субјектима посебно је указивано на надлежности инспекције за заштиту
животне средине на општинском и републичком нивоу, као и на њихове обавезе везано за
примену одредби важећих законских прописа.
Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине остварено је делом
објављивањем контролних листа из различитих области заштите животне средине.
2.
Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са
надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне
посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању
и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка
штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са
подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима
(превентивно деловање инспекције)
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Инспектор је током извештајног периода, службено-саветодавно без захтева надзираних
субјеката а у непосредном контакту са потенцијалним надзираним субјектима - угоститељима,
давао усмена појашњења у вези законских обавеза из Закона о заштити од буке у животној
средини .

3.
Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних листи
Током 2020.године вршени су само редовни инспекцијски надзори.
Објављене контролне листе су доступне на интернет страници
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4.
Број откривених и откпоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције)
. Инспектор је извршио редовне инспекцијске надзоре у области заштите од буке у
животној средини, управљање отпадом и контроле мера из студије о процени утицаја и др.

5.

Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима

Није било откривених нерегистрованих субјеката.

6.

Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом

дејству
За инспекторе у оквиру Одељења за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и
имовинско правне послове ОУ општине Голубац направљени су нови обрасци копирајућих
записника за рад на терену који садрже све елементе у скпаду са чл. 35. Закона о инспекцијском
надзору.

7.
Остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о
односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који
нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;

Поред послова инспектора заштите животне средине
комуналног инспектора и инспектора за друмски саобраћај и путеве.

обављам

и

послове

8.
Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције
Није било координације.
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9.
Материјални, технички и кадровским ресурсима које је инспекција користила у
вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса
инспекције и резултатима предузетих мера
Послове из надлежности општинске инспекције за заштиту животне средине ОУ општине
Голубац обавља један извршилац, струковни инжењер машинства специјалиста. .
Потребе општинског инспектора за заштиту животне средине у смислу материјалне и
кадровске опремљености наведене су у Годишњем Плану за 2020-ту годину који је добио
позитивно мишљење Министарства заштите животне средине РС и послат је Координационој
комисији за инспекцијски надзор.

10.

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Сви рокови за поступање инспекције испоштовани су у скпаду са законом.

11.
Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход)
У 2020.-тој години није било покренутих другостепених поступака односно, није
било жалбе на донето решење општинске инспекције за заштиту животне средине,
нити
другостепених управних спорова.

12.
Поступање у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима тог
поступања, уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области рада на које су
се односили
У 2020. години није било је притужби на рад општинског инспектора за заштиту
животне средине.

13.
Програмими стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно
службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног усавршавања и
тематске целине програма обуке, као и број учесника у свакој тематској целини, а ако је по
завршетку програма вршена провера знања учесника и подаци о оствареном успеху)
Током 2020.године није било стручног оспособљавања и усавршавања инспектора за
заштиту животне средине

14.

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа;

/
15.
Мере и провере
информационом систему

предузете

у

циљу

потпуности

и

ажурности

података

у
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Општински инспектор за заштиту животне средине у свом раду за потребе инспекцијског
надзора користи информационе податке АПР, РГЗ, добија податке од МУП РС и користи их у
складу са одредбама Закона о заштити података о личности.
16.

Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора

Инспектор за заштиту животне средине у потпуности извршава поверене послове
инспекцијског надзора.
Поред послова инспшектора заштите животне средине обављам и послове комуналног
инспектора и инспектора за друмски саобраћај и путеве.
17.
Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног
поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама којеје поднела инспекција.
Општински инспектор за заштиту животне средине током 2020.године није имао
покретање поступака пред правосудним органима РС.
ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ

Инспекција за заштиту животне средине у 2020. години остварила је следеће збирне резултате на
основу поступања свијих инспектора за заштиту животне средине:
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ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ СУБЈЕКТИМА
(члан 33. ЗОИН-а)

