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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
     Годишњи извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине у оквиру Одељења 

инспекције Општинске управе Житиште, за 2017. годину, сачињен је у складу са чланом 44. 

Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/2015.) 

 

Надлежности инспекције 

 
    Основне надлежности Инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Житиште 

утврђене су Законом о заштити животне средине („ Сл. гласник РС“ бе.135/2004, 36/2009, 72/2009, 

43/2011 и 14/2016), као и основним законима у области заштите животне средине и обухватају 

надзор над објектима за које надлежни орган јединице локалне самоуправе издаје одобрење за 

градњу, односно употребну дозволу. 

    Законом о државној управи у чл. 54 утврђује да послови инспекцијског надзора могу бити 

поверени органима аутономне покрајине, општине, града и града Београда. 

    Инспекција за заштиту животне средине Општинске управе Житиште обавља послове који се 

односе на: инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха, у области заштите од буке у 

животној средини, инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле загађења 

животне средине, инспекцијски надзор у области управљања инертним и неопасним отпадом, 

инспекцијски надзор у области нејонизујућег зрачења, инспекцијски надзор у области планирања 

и изградње објеката који могу имати значајан утицај  на животну средину, инспекцијски надзор у 

области контроле заштићених природних добара, инспекцијски надзор према Закону о 

хемикалијама, инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова животне средине за 

обављање делатности.   

   Инспекција обавља и друге послове из области, евиденцију о спровођењу инспекцијског надзора 

и израду извештаја. 

    

ПРОПИСИ У ПРИМЕНИ 

 

    Инспекција за заштиту животне средине врши контролу и обавља онај део поверених послова из 

области заштите животне средине који се односи на инспекцијски надзор и контролу по свим 

важећим законима и прописима из области заштите животне средине. 

 

1.Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, БР.36/09 и 88/10) 

        -  Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.75/10) 

       -   Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. 

Гласник РС“, бр.72/10) 

2. Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 10/2013) 

       -  Уредаба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања, осим постројења за сагоревање ( „ Сл. гласник РС“, бр.111/15) 



       -  Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања („ Сл.гласник РС“, бр.5/16) 

       - Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање („Сл. гласник РС“, бр.6/16) 

3. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) 

       - Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађења, као и 

методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр 91/10 и 10/13). 

4. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) 

      - Уредба  о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 

за које се може захтевати процена утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“, бр.114/08) 

5. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник 

РС“, бр. 135/04) 

      - Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл. 

гласник РС“, бр. 84/05) 

      - Уредба  о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 

дозволе („Сл. гласник РС“, бр. 108/08) 

6. Закон о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“, БР. 36/09, 88/10 и 14/16) 

       - Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/10) 

    - Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 

његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр.95/10 и 88/15) 

    - Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, бр.56/10) 

    - Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. 

гласник РС“, бр.114/13) 

    - Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који 

се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр.98/10  

    - Правилник о начину и постипку управљања отпадним гумама („ Сл. гласник РС“, бр. 104/2009) 

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр.36/09) 

    - Правилник о границама излагања нејонизујућим  зрачењима („Сл.гласник РС“,бр.104/09) 

    - Правилник о садржини евиденције и изворима нејонизујућих зраћења од посебног интереса 

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09) 

8. Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10,91/10 и 14/16) 

9. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

    У складу са Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015) и другом 

законском регулативом у области заштите животне средине, у овом извештајном периоду вршени 

су редовни, ванредни и контролни инспекцијски надзори и саветодавне посете. 

  

Укупан број инспекцијских надзора          30 

Редовни инспекцијски надзор          26 

Ванредни инспекцијски надзор            4 

Донета решења            5 

Закључци            5 

Сл. белешке, обавештења, дописи          15     

Саветодавне посете            3 

Прекршајне пријаве            1 

 

               Инспекција за заштиту животне средине поступајући по општинским одлукама заједно са 

комуналним инспекторима извршила 25 контролних прегледа радног времена угоститељских 

објеката, јавне површине за летње баште и постављање киоска.  Уз сваку контролу састављен је 

записник и контролна листа. На основу одлуке о начину држања домаћих животиња било је 6 

предмета и 1 о држању већег броја паса. 



- Задужена за рад са зоохигијеничарском службом из Вршца са којом имамо уговор, пратила 

акције и сачињавала записнике. 

       -  Члан сам Kомисије за интервентне радове на јавним зеленим површинама, обишли зелене 

јавне површине у свим насељима, записнички констатовали и извршили обележавање стабала за 

орезивање и вађење оболелих стабала, као у расподелу исеченог дрвног материјала социјално 

угроженим грађанима. Поступали и по захтеву странака. 

      -  Члан сам комисије за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица, где се разматрају 

и дају предлози за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса непознатог 

власника. У току ове године вансудским поравнањем решен је 31 предмет. 

        - Укључена сам у пројекат имплементације IPPC/IE Директиве у постројењима за интензиван 

узгој живине и свиња. Центар за чистију производњу Технолошко- металуршког факултета, 

Универзитета у Београду који реализује овај пројекат у сарадњи са Министарством пиљопривреде 

и заштите животне средине Републике Србије, а уз финанскијску помоћ Амбасаде Шведске у 

Београду.  

Пројекат је трајо две године, од априла 2015. До априла 2017. године. Основни циљ пројекта је 

подршка надлежним органима и оператерима у усвајању одрживог приступа за имплементацију 

IPPC/IE Директиве у постројењима за интензиван узгој живине и свиња.  

 У оквиру пројекта имали смо заједничке радионице за надлежне органе и оператере, посете 

изабраним постројењима, обуке за представнике локалних самоуправа и инспекције кроз семинаре 

и рад на терену,као и активно учешће у припреми интегрисаних дозвола. Десет изабраних 

оператера добили су помоћ у изради захтева за интегрисане дозволе са пратећом документацијом, 

док  ће се за десет оператњера који су стекли услове израдити нацрт дозволе. У овај пројекат су 

ушле и наше две фарме и то фарма Мат-Пиле у Банатском Двору и Бан. Карађорђеву. Тим 

експерата ће извршити анализу постојећих процедура и дати препоруке када је у питању 

инспекцијски надзор у постројењима за интензиван узгој живине и свиња. Биће израђене чек листе 

за инспекцију предметних постројења као и практична обука. 

 

        - Била сам члан сам комисије за попис објеката који су грађени без грађевинске дозволе  

и подлежу поступку легализацији на основу Закона о закоњењу. Попис је завршен  у 12 насељених 

места у првом кварталу  2017.године. 

 

      - Остварена је и добра  сарадња са републичким и покрајинским инспекцијама (заштитом 

животне средине, ветеринарском, водопривредном) као и редовна сарадња са општинском 

комуналном и грађевинском инспекцијом. Остварена је и добра сарадња са Полицијском станицом 

и Судом за прекршаје.  

 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ ИНСПЕКТОРА 

 

     -  Стална конференција градова и општина (СКГО) организовала је е-обуку о ЗУП-у, која је 

успешно завршена, као и семинар тренинг инспектора за заштиту животне средине јединица 

локалне самоуправе којим су поверени послови за вршење инспекцијског надзора у области  

заштите животне средине. 

 

ЗАКЉУЧАК 

      Инспекција за заштиту животне средине Општинске управе Житиште, је током 2017. године, 

законито, одговорни и не у потпуности благовремено спроводила прописе из области заштите 

животне средине уз примену Закона о инспекцијском надзору. 

      У складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору, Инспекција за заштиту животне 

средине је сачинила План инспекцијског надзора за 2018. годину, на који је Сектор инспекције за 

заштиту животне средине, Одељења за поверене послове, Министарства заштите животне средине 

дао позитивно мишљење. 

      Током 2018. године, инспекција ће спроводити инспекцијски надзор у складу са сачињеним 

планом инспекцијског надзора. 

 

Инспектор за заштиту животне средине 


