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Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту
животне средине за 2016. годину

Правни основ:

Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16)
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 природе („ Сл. гл. РС “, бр. 36/2009; 88/2010, 91/2010 и 14/2016)
Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09)
Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09)
Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)

Општинске одлуке:
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (Међуопштински службени лист града Ниша,
бр. /92 и Сл.лист града Ниша, бр.19/05)

Поверени послови: послове који се односе на послове инспекцијског надзора из делокруга 
републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине примењује и 
одредбе Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15). 

Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине

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), Закон о заштити природе („ Сл.
гл.  РС  “,  бр.  36/2009;  88/2010,  91/2010  и  14/2016),  извршио  је  укупно  46 инспекцијских
надзора,  ради спречавања и  отклањање 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.гл.РС"  ,  број  36/2015),  ради
остваривања  циља  инспекцијског  надзора,  инспекција  је  дужна  да  превентивно  делује
предузимањем превентивних инспекцијских надзора,  те  је  инспектор за  заштиту животне
средине вршио службене саветодавне посете код различитих оператера  и о томе сачинио 9
службених белешки.

Праћење и анализа стања у области надзора и процена ризика је у непосредној вези са
превентивним деловањем и чине предходни контролни механизам помоћу кога може да се
битно смањи обим и вероватноћа могућих штетних последица.

Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима

 Инспектор за заштиту животне средине је објавио контролне листе на сајту града
Пирота и сачинио План рада за 2017 годину и исти објавио на сајту града Пирота.

 
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 шефа одељења за инспекцијске послове
обавештавао је надзиране субјекте о престојећем инспекцијском надзору. Ниво усклађености
пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, утврђивано је
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

У извештајном периоду обрађено је 46 предмета, од чега су 42 по службеној дужности
и 4 предмета по захтеву странке. Инспектор за заштиту животне средине је у оквиру свог
делокруга рада примао и усмене пријаве, представке и приговоре грађана. 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 из
позитивних законских прописа вршио контролу загађивања ваздуха, штетних утицаја који
потичу од  буке,  штетних  утицаја  који  потичу од  нејонизујућег  зрачења,  контролу услова
сакупљања, складиштења и транспорта неопасног и инертног отпада, складиштење отпадног
јестивог уља, контролу примена мера заштите животне средине датих у Студији о процени
утицаја на животну средину и др. 

У  складу  са  Законом  о  управљању  отпадом  вршен  је  инспекцијски  надзор  код
произвођача отпада и налагано им је да поднесу захтев, код надлежног органа Градске управе
Пирот, за добијање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инертног и
неопасног отпада или потврде о изузимању од обавезе добијања дозволе. Код оператера који
поседују дозволу за управљање неопасним отпадом вршена је контрола поступања по мерама
датих у поменутој дозволи. Вршен је инспекцијски надзор ради утврђивања чињеничничног
стања о испуњености услова за рад постројења за  управљање отпадом,  који се издаје на
захтев надлежног органа за издавање дозволе за управљање отпадом.



У складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења налагана су испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у локалној  зони базних станица са антенским системом за пренос
мобилне телефоније.

У складу са Законом о заштити животне средине, Законом о енергетици и Законом о
планирању  и  изградњи  инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  поступао  по  захтеву
бензинских станица за испуњеност услова у погледу заштите животне средине за добијање
лиценце за обављање енергетске делатности. 

У извештајном периоду инспектор заштите животне средине имао је заједнички рад са
Републичким инспекторима заштите животне средине. Контроле су вршене на код оператера
за  управљање  отпадом,  односно  контролисано  је  складиштење  и  одлагање отпада,  као  и
поседовање дозволе за управљање отпадом. 

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.

У  скалду  са  чланом  10. ("Сл.гл.РС",  број  36/2015) инспектор  за  заштиту  животне
средине је сачинио Годишњи план рада за 2017 годину и исти је објављен на сату Градске
управе  Пирот,  за  који  је  прибављено  мишљење  надлежног  органа  државне  управе  из
делокруга заштите животне средине, а са циљем планирања контроле  непосредне примене
закона  и  других  прописа  тј.  планирање мера  и  активности,  превентивног  деловања
инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења
активности нерегистрованих субјекта.  У наведеном плану  у коме  је  испланирано вршење
редовног инспекцијског надзора, приказан је и  очекивани обим ванредних инспекцијских
надзора  за  планирани  период,  као  и  други елементи од  значаја  за  планирање  и  вршење
инспекцијског надзора.

Координације инспекцијског надзора

Инспектор за заштиту животне средине сарађивао је са републичком инспекцијом за 
заштиту животне средине и са комуналном инспекцијом.

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.


