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1. ПРАВНИ ОСНОВ
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15)
сачињен је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине, Сектора за надзор и
предострожност у животној средини са прописаним информацијама и подацима.
2. НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Основни извор националног права у области заштите животне средине у Републици Србији
по којима поступа инспекција за заштиту животне средине представља 15 закона и преко 250
подзаконских аката донетих на основу истих и то:
1.
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009 др. закон, 43/2011 - одлука УС и 43/16),
2.
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009),
3.
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4.
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004 и 25/2015)
5.
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
6.
Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016),
7.
Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
8.
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
9.
Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и
25/2015)
10. Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и
25/2015)
11. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
12. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
13. Закон о националним парковима („Сл. гласник РС”, бр. 84/2015)
14. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015)
15. Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о
његовом уништавању („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
Инспектори за заштиту животне средине Сектора за надзор и предострожност у животној
средини поступају у складу са:
1. Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15)
2. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16)
3. Законом о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/16, 14/15, 54/15, 96/15, 62/17)
4. Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014)
5. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016)
6. Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87,
57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i
64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
7. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014)
Део наведених прописа из области заштите животне средине, поверен је Аутономној
покрајини и јединици локалне самоуправе. Такође, инспекцијски надзор над извршавањем
поверених послова врши Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У складу са
чланом 12., став 11 Закона о инспекцијском надзору, републичка инспекција за заштиту
животне средине, врши координацију послова инспекцијског надзора из делокруга
републичке инспекције поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе,
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применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује
државна управа.
Инспекцијски надзори у 2017. години вршени су у складу са Годишњим планом инспекцијског
надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину, који је сагласно одредби
члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет страници
Министарства заштите животне средине:
http://www.ekologija.gov.rs/wpcontent/uploads/inspekcija/Godisnji_Plan_inspekcije_za_ZZS_za_
2017.pdf
3. ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ
Информације и подаци о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину:
1) Превентивно деловање
Инспекција за заштиту животне средине је током 2017. године у поступку вршења
инспекцијских надзора, на стручним скуповима и обукама, као и по захтевима надзираних
субјеката редовно, благовремено и детаљно информисала надзиране субјекте везано за
примену одредби закона из области заштите животне средине и подзаконских аката и у
случају ненадлежности упућивала надзиране субјекте на надлежне органе.
У складу са Законом о инспекцијском надзору, а ради постизања циља инспекцијског надзора,
инспекција за заштиту животне средине је превентивно деловала и извршила је 133
превентивна инспекцијска надзора и 183 службене саветодавне посете.
Инспектори за заштиту животне средине, вршили су и едукативно, односно превентивно
деловање и приликом прве редовне инспекцијске контроле код привредног субјекта.
Оваквим превентивним приступом у току надзора код привредног субјекта, постиже се
ефикаснија примена законских прописа.
Надзираним субјектима посебно је указивано на надлежности инспекције за заштиту
животне средине на општинском, градском, покрајинском 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 и кроз
информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора за
2017. год. и контролних листа из различитих области заштите животне средине.
2) Службене саветодавне посете
У току 2017. године инспекција за заштиту животне средине је вршила и службене
саветодавне посете, са циљем предузимања превентивних мера и других активности
усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања
у спречавању настанка штетних последица по заштиту животне средине.
На основу захтева надзираних субјеката вршене су службене саветодавне посете код оних
оператера који су тражили одређена објашњења везана за заштиту животне средине и њихове
обавезе у овој области. У току 2017.године, инспекција за заштиту животне средине је
извршила 183 службене саветодавне посете.
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Службене саветодавне посете у области заштите природе извршене су код управљача
заштићених подручја, корисника заштићених подручја, оператера који се баве прометом
заштићених биљних и животињских врста, као и код држалаца заштићених врста животиња,
а у циљу пружања подршке законитом пословању.
Активности усмерене ка превентивном деловању из области управљања отпадом огледале су
се у давању стручних и практичних савета и препорука, и то у вези давања смерница за
збрињавање отпада, управљања отпадом генерисаним при обављању делатности, изради и
попуњавању документације, и другим питањима из области управљања отпадом.
Превентивно деловање је вршено и ради испитивања употребе извора нејонизујућег зрачења
– соларијума у козметичким салонима, на територији града Београда. У реализацији акције
учествовали су инспектори за заштиту животне средине и санитарни инспектори
Министарства здравља.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и
другим прописом, који се мери помоћу контролних листи
Током 2017. године настављен је континуитет у контролама правних субјеката, а и њихово
пословање је управним мерама доведено у висок ниво усклађености са законом. Субјекти се у
великој мери обраћају инспекторима у вези са сваком недоумицом у њиховом пословању,
како би евентуални пропусти били исправљени и како би њихов рад био у складу са
прописима из надлежности Министарства заштите животне средине.
Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима обавештени на прописани
начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору. Сами
инспекцијски надзори вршени су према контролним листама за одређене области надзора,
које су објављене на сајту министарства и по потреби се ажурирају.
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине за 2017. годину, обављани су надзори у различитим областима животне средине и то:
Област заштите животне средине од загађивања – индустрија
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине у области заштите од загађивања за 2017. годину инспектори су извршили:
Редовне инспекцијске надзоре:
1. постројења за која је издата интегрисана дозвола (у даљем тексту IPPC постројења)
2. постројења која подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе
3. централних постројења за пречишћавање отпадних вода
4. комуналних предузећа која сакупљају и испуштају отпадне воде у реципијент
5. правних лица и предузетника који испуштају отпадне воде у реципијент или систем
јавне канализације
6. из области управљања опасним отпадом код произвођача отпада
7. из области загађивања ваздуха од објеката у надлежности републичке инспекције
за заштиту животне средине
8. из области емисије буке у животну средину објеката у надлежности републичке
инспекције за заштиту животне средине
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9. спровођења услова и мера из одлуке министарства којом је дата сагласност на
студију о процени утицаја на животну средину, односно да није потребна израда
студије
10. по захтеву Агенције за заштиту животне средине
11. по решењима, дозволама,сагласностима... из области заштите животне средине
Редовним инспекцијским надзорима обухваћено је 433 надзираних субјеката, од којих:
- 69 IPPC постројења (постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе од стране
министарства надлежног за послове заштите животне средине)
- 280 надзираних субјеката међу којима су надзирани субјекти који својом делатношћу утичу
на квалитет ваздуха, буку, који генеришу опасан отпад, а чију је дозволу за градњу је издао
надлежни републички орган.
Вршена је контрола и надзираних субјеката који поседују сагласности министарства
надлежног за послове заштите животне средине на студију о процени утицаја на животну
средину, или решење којим су прописане минималне мере заштите животне средине. Вршена
је контрола надзираних субјеката, централних постројења за пречишћавање отпадних вода,
комуналних предузећа према Закону о водама.
- 137 надзирана субјекта по захтеву Агенције за заштиту животне средине и
- 84 надзирана субјекта по захтеву оператера за потребе издавања извештаја о испуњености
услова за потребе добијања енергетске лиценце.
У току 2017 извршена је контрола 16 трафо станица које се налазе на територији Града
Београда, називне снаге преко 35 kV које спадају у надлежност републичке инспекције. Истим
је наложено да испоштују законску обавезу мерења јачине електричног и магнетног поља у
околним стамбеним објектима који се налазе у непосредној близини трафо станица.
Укупно је извршено 1207 инспекцијска прегледа, од чега је 565 редовних; 223 ванредна и 392
контролна инспекцијска прегледа.
Област заштита од хемијског удеса
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине у области заштите од удеса за 2017. годину, извршени су редовни инспекцијски
надзори којим су обухваћена сва Севесо постројења на територији Републике Србије - 101
Севесо постројење и то: 48 постројења вишег и 53 постројења нижег реда. Код свих Севесо
оператера извршена је процена ризика у складу са контролном листом која се налази на сајту
министарства и доступна је оператерима за потребе самоконтроле.
Укупно је извршено 399 инспекцијских прегледа, од чега је 215 редовних; 83 ванредна и 97
контролна инспекцијска прегледа.
Област хемикалија и биоцидних производа
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине у области контроле хемикалија и биоцидних производа, контрола је вршена код
привредних субјеката који су произвођачи, увозници, дистрибутери и даљи корисници
хемикалија и биоцидних производа, у оквиру следећих акција:
 контрола хемикалија/смеша на бази цемента
 контрола уписа биоцидних производа у Привремену листу простора за достављање
техничког досијеа-према сазнању инспекције нерегистровани привредни субјекти
 контрола хемикалија које се користе за дезодорацију затвореног простора
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Акција контроле хемикалија/смеша на бази цемента је спроведена у 2017. години. У овој
акцији контролисани су привредни субјекти који стављају у промет на територији Републике
Србије ову врсту хемикалија. Извршено је 56 инспекцијских прегледа привредних субјекта и
то 16 произвођача и 40 увозника. Утврђено је да само 8 нема никаквих недостатака, док 48
није поступило у складу са законским одредбама.
У области контроле биоцидних производа, инспекција за заштиту животне средине извршила
је редовне прегледе у оквиру акције уписа биоцидних производа у Привремену листу
биоцидних производа за достављање техничког досијеа. Сврха ове акцијске контроле била је
утврђивање постојања евентуалних нерегистрованих привредних субјеката према Закону о
инспекцијском надзору.
Област управљања отпадом и заштита земљишта
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине у области управљања отпадом за 2017. годину, планирани су редовни инспекцијски
надзори код 168 оператера који поседују дозволе за управљање отпадом (складиштење и
третман отпада) издате од стране министарства надлежног за послове заштите животне
средине и који обављају делатност управљања амбалажним отпадом. Планиран је и редовни
заједнички инспекцијски надзор са санитарним и здравственим инспекторима код 72
здравствене установе које врше третман медицинског инфективног отпада.
У 2017. години извршено је 725 инспекцијска надзора привредних субјеката и то 135
редовних надзора, 200 ванредних инспекцијских надзора, 191 ванредни утврђујући
инспекцијски надзор, 52 ванредна потврђујућа инспекцијска надзора, 6 допунска надзора, 129
контролна и 12 надзора ради предузимања хитних мера.
У току 2017. год. реализовано је 135 редовних инспекцијксих надзора оператера који поседују
дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман отпада) издате од стране
министарства надлежног за послове заштите животне средине, а од тога 44 инспекцијска
надзора здравствених установа.
Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима обавештени на прописани
начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору.
У току вршења редовних инспекцијских надзора ниво усклађености пословања и поступања
надзираних субјеката са законом и другим прописима, који се мери помоћу контролних листи
износи око 85%.
У току 2017. године вршени су надзори у вези испуњености услова за добијање дозвола за
прекогранично кретање-увоз и извоз отпада, надзори по захтеву Агенције за заштиту
животне средине у циљу прикупљања података о количини произведених и увезених
производа који после употребе постају посебни токови отпада, надзори нерегистрованих
субјеката-ауто отпада, надзори на основу захтева оператера-рециклера поднетих сходно
објављеном Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава у вези издавања потврђујућег
налаза да је оператер постројења поновно искористио, рециклирао, односно третирао отпад
у периоду за који је захтев поднет, надзори на основу добијених представки грађана везано за
управљање отпадом од стране пријављених лица.
У току 2017. год. реализовано је укупно 37 редовних инспекцијских надзора над управљачима
несанитарним депонијама - сметлиштима комуналног отпада. Такође, у извештајном периоду
извршена су и 34 контролна инспекцијска надзора, везано за контролу извршења наложених
мера за отклањање незаконитости, утврђених у току вршења инспекцијских надзора.
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Укупно је, у области управљања отпадом и заштити земљишта извршено 735 инспекцијских
прегледа, од чега је 202 редовних; 303 ванредна, 172 контролна инспекцијска прегледа и 12
инспекцијских надзора са хитним поступањем. У овој области извршено је 46 инспекцијских
надзора над нерегистрованим субјектима.
Област заштите природе
У складу са Годишњим Планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту природе за
2017. годину, извршени су:
1) Инспекцијски надзори код управљача заштићених подручја
2) Инспекцијски надзори код корисника заштићених подручја
3) Инспекцијски надзори код оператера који се баве прометом заштићених биљних и
4)
5)
6)
7)

животињских врста
Инспекцијски надзори везани за спровођење ЦИТЕС конвенције
Инспекцијски надзори везани за поступање за заштићеним дивљим врстама
Инспекцијски надзори код држаоца заштићених врста дивљих животиња
Инспекцијски надзори у Зоо вртовима

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције)
Током 2017. године Инспекција за заштиту животне средине поступала је у складу са својим
правима, дужности и овлашћењима у случајевима у којима је на основу утврђеног
чињеничног стања доносила решења са наређеним мерама надзираним субјектима за
спровођење мера заштите животне средине, сагласно законским прописима из области
заштите животне средине.
Инспекција за заштиту животне средине поступала је у складу са својим правима, дужностима
и овлашћењима у којима је на основу утврђеног чињеничног стања донела укупно 749
решења од којих је у 566 наложене мере за отклањање уочених незаконитости, 165 је решења
о забрани вршења активности и 18 решења је са мерама привременог одузимања.
Инспектори су извршили инспекцијске надзоре у различитим областима животне средине
током којих су откривали и кроз налагање мера отклањали или битно умањили настале
штетне последице по животну средину:
Област заштите од хемијског удеса
У току 2017. године забележено је укупно 6 хемијских удеса у севесо постројењима и то:
1. Јануара 2017.године, у ХИП Азотара Панчево, на погону Карбамид дошло је до
акцидентног изливања амонијака приликом чега је смртно страдао један запослени.
Процењено је да је укупна количина изливеног амонијака око 100 kg. Настали облак
амонијака обаран је водом (рапршивањем) од стране ватрогасних јединица. Републички
инспектор за заштиту животне средине је одмах по добијању информације изашао на место
удеса и извршио инспекцијски надзор. Од стране Службе за заштиту животне средине
обављена су мерења загађујућих материја у радној средини и непосредно после удеса
забележена је повећана концентрација амонијака у радној средини. Завод за јавно здравље
Панчево је извршио мерења загађујућих материја у амбијенталном ваздуху на територији
Града Панчева и нису забележена прекорачења граничних вредности. У складу са
надлежностима преглед је извршила покрајинска инспекција за заштиту животне средине
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и покрајинска водна инспекција у чијем присуству је од стране стручне куће на месту
испуста, извршено узорковање отпадних вода из погона где се десио акцидент.
2. Јануара 2017. године, на локацији севесо оператера НИС а.д. Нови Сад, Рафинерија
нафте Панчево дошло је до иницијалног пожара у оквиру постројења за прераду вакуум
остатка. Прво реаговање и детекција пожара је уследила од стране запослених и
ватрогасних јединица.
3. Јануара 2017. године на локацији севесо оператера НИС а.д. Нови Сад, Рафинерија нафте
Панчево дошло је до пожара на постројењу Вакум дестилације, услед цурења опасне
материје Лаког плинског уља која се задржала у инсталацијама које нису у функцији од
2003. године.
4. Марта 2017.године дошло је до поремећаја и декомпозиције у реактору за производњу
полиетилена ниске густине фабрици ПЕНГ– ХИП „Петрохемија“ Панчево. С обзиром на то
да је појава декомпозиције предвиђена технолошким поступком, приликом оваквих
догађаја не долази до материјалне штете и угрожавања животне средине.
5. Октобра 2017.године, на локацији севесо оператера НИС а.д. Комплекс Нови Сад, дошло
је до цурења базног уља приликом претовара са пловног објекта у надземни резервоар
наведеног оператера. Унутар превентивно постављене заштитне баријере извршено је
прскање средством за разградњу ради сакупљања настале уљне мрље.
6. Новембра 2017. године на локацији „МESSER TEHNOGAS“ А.Д, Фабрика Краљево,
Рибница, услед оштећења отпадне боце дошло је до детонације и цурења заосталог гаса из
исте. Повређених није било.
Област заштите природе
У току 2017. године повећан је број инспекцијских надзора код физичких лица којима је
начињена штета од строго заштићених врста дивљих животиња. Сачињавањем записника о
томе да су та физичка лица предузела све неопходне мере ради спречавања настанка штета
од строго заштићених врста дивљих животиња, учињен је корак ка остваривању права и
интереса физичих лица на надокнаду штете у складу са законом. Обављено је укупно 77
инспекцијских надзора.
У току 2017. године инспекција за заштиту животне средине у области заштите природе је
извршила 64 инспекцијска надзора у правцу спречавања или битног умањења вероватног
настанка штетних последица по законом заштићена природна добра (заштићене и строго
заштићене дивље биљне и животињске врсте). Пронађене повређене, као и одузете живе
јединке заштићених и строго заштићених дивљих животињских врста које су држане у
заточеништву супротно закону, смештане су у прихватилишта и у зависности од резултата
опоравка пуштане у природу.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима
У 2017. години, инспектори за заштиту животне средине извршили су инспекцијске надзоре
код 54 нерегистрована привредна субјекта и према истима су поступали у складу са Законом
о инспекцијском надзору.
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6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству
У складу са Законом о инспекцијском надзору, у циљу уједначавања рада инспектора за
заштиту животне средине у надзорима су коришћене контролне листе, које се налазе на сајту
министарства и доступне су свим оператерима за потребе самоконтроле.
- У 2017. године реализована је заједничка акција са инспекције за заштиту животне
средине и водне инспекције. Акција је обухватила контролу постројења за прераду воћа,
поврћа и меса и постројења за третман и прераду млека. Инспекција за заштиту животне
средине контролисала је поштовање обавезе редовног испитивања квалитета и количине
отпадних вода, а код надзираних субјеката (код којих је постојала законска обавеза) и
израду Акционог плана.

Након извршених инспекцијских надзора, а у складу са Законом о заштити животне
средине средине и Законом о водама, републичка инспекција за заштиту животне средине
донела је 32 решења. Поднета је 1 пријава за привредни преступ.
По окончању акције, на основу надзора, сачињен је Извештај о резулатима надзора, од
стране сваке инспекције, са закључцима и предлозима за изналажење решења за
проблеме који се јављају на терену.
Закључак:
Поједина правна лица/ предузетници донели су Акциони план за достизање граничних
вредности емисије (ГВЕ), чији се Извештај о спровођењу подноси Министарству
надлежном за послове заштите животне средине сваке две године (од дана доношења).
Међутим, није прописан садржај Акционог плана, тако да правна лица или предузетници
могу у слободној форми, без описа мера, трошкова и друго, да га сачине, односно само да
формално испоштују законску обавезу.
Предлог за решења проблема: Законски прописати садржину Акционог плана. Акциони
план треба да садржи: опис мере, односно мера које треба да буду предузете како би се
вредности загађујућих материја у водама ускладиле са прописаним вредностима;
временски распоред почетка и завршетка планираних мера; опис очекиваних резултата
планираних мера; опис начина контроле планираних мера; временски распоред и
годишње трошкове мера.
- У 2017.години реализована је координисана акција са инспекторима Управе за ветерину контрола коришћења биоцидних производа-родентицида код 25 професионалних
корисника, на фармама. Инспектори за заштиту животне средине су потом контролисали
да ли сви увозници/произвођачи биоцидних производа који се користе на
контролисаним фармама поседују одговарајући акт за стављање у промет коришћеног
биоцидног производа. Акценат ове координисане акције био је евентуална
идентификација нерегистрованих привредних субјеката. Установљено је да су сви
увозници/произвођачи биоцидних производа били регистровани привредни субјекти.
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- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре иницирало је заједничке
инспекцијске надзоре, са републичком инспекцијом за заштиту животне средине у
области заштите природе, како би обе инспекције у оквиру својих надлежности извршиле
истовремено надзор, а у циљу ефикаснијег деловања инспекција и спречавања или бар
смањења даље бесправне градње на заштићеним подручјима.
У току 2017. године са републичком грађевинском инспекцијом обављене су три
заједничке контроле заштићених подручја и то: две на ЗП „Национални парк Копаоник”,
и једна на ЗП ПП „Голија”. На ЗП „Национални парк Копаоник”, једна контрола је била
службена саветодавна посета код управљача, а друга је била ванредна контрола
корисника простора којом приликом је утврђено извођење радова у супротности са
издатим Решењем о условима заштите природе Завода за заштиту природе Србије.
На ЗП ПП „Голија” извршена је службена саветодавна посета код управљача, да би се
анализирали резултати претходних контрола, и константовале законитости као и
пропусти и недостаци у раду чуварске службе управљача, а уочени недостаци
благовремено исправили у циљу чувања заштићеног подручја и спровођења прописаних
режима заштите.
-

У току 2017. год. реализована је заједничка акција са Министарством здравља, везано за
контролу управљања медицинским отпадом, као посебним током отпада у 72 здравствене
установе на територији Републике Србије без АП Војводина, у складу са својим
надлежностима. Републичка инспекција за заштиту животне средине у области
управљања отпадом извршила је инспекцијске надзоре у 44 здравствене установе.
Здравствене установе које врше третман инфективног медицинског отпада, било
сопственог или услужно, у обавези су да имају дозволу надлежног органа. Контролом од
стране републичке инспекције за заштиту животне средине је констатовано да мањи број
здравствених установа обавља ову делатност без дозволе (исте су у процедури).

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора
Полазећи од обавезе која проистиче из члана 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је
Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2017.
годину, који је одобрен од стране Координационе комисије Владе РС.
Редовни инспекцијски прегледи вршили су се према контролним листама које су објављене
на сајту министарства.
У складу са наведеним плановима инспекцијског надзора, инспектори су поред редовних,
обављали и ванредне инспекцијске надзоре.
Област заштите животне средине од загађивања
Контрола IPPC постројења вршена је у складу са Годишњим планом контроле ових оператера,
који се прави уз коришћење алата за процену ризика. На овај начин су постављени
приоритети у контроли IPPC постројења и извршено је разврставање у 4 нивоа опасности:
критичан ризик (3 постројења), висок ризик (3 постројења), средњи ризик (34 постројења) и
низак ризик (29 постројења). У зависности од степена ризика, разликује се и временско
трајање редовног инспекцијског надзора на терену: критичан ризик (4 дана), висок ризик (3
дана), средњи ризик (2 дана) и низак ризик (1 дан). Инспекцијски план је извршен 94% у
односу на број планираних надзора.
25% од укупног броја надзора су ванредни инспекцијски надзори који се односе на:
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пријаве грађана на загађење животне средине; захтеве надзираних субјеката за ванредним
утврђујућим инспекцијским надзорима ради прибављања енергетске лиценце; ванредни
инспекцијски надзор код увозника производа који после употребе постају посебни токови
отпада по захтеву Агенције за заштиту животне средине; и др. по захтеву Агенције за заштиту
животне средине
Реализација Плана Инспекције за заштиту животне средине у области заштите животне
средине од загађивања за 2017. годину: 90%
Број инспекцијских надзора у 2017. години: 1191
Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 549
Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 233
Број контролних инспекцијских надзора у 2017. години: 392
Број превентивних инспекцијских надзора у 2017. години: 14
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2017. години: 3
Област заштите од хемијског удеса
У области контроле заштите од хемијског удеса код севесо постројења, планирано је да се у
току 2017. године најмање једном годишње изврши редован теренски и канцеларијски
надзор свих севесо оператера на територији Републике Србије, што укупно износи 103
оператера годишње. У складу са захтевом севесо директиве контрола севесо постројења
вишег реда врши се једном годишње без обзира да ли је истим издата сагласност на Извештај
о безбедности и План заштите од удеса. Везано за контролу севесо постројења нижег реда,
користећи Алат за процену ризика и одређивање приоритета, извршена је процена ризика и
утврђивање нивоа ризика севесо оператера. Према утврђеном нивоу ризика, извршено је
њихово прелиминарно рангирање. У току 2017. године вршена је контрола документа
Политика превенције удеса у свим случајевима у којима наведени документ не садржи све
елементе који су предвиђени Правилником о садржини Политике превенције удеса и
садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса
(,,Сл.гласник РС“ бр.41/2010.)
Анализом остварених резултата, реализација Плана инспекцијског надзора инспекције за
заштиту животне средине у области заштите од хемијског удеса за 2017. годину је извршена
у потпуности.
Реализација Плана Инспекције за заштиту животне средине у области заштите од хемијског
удеса за 2017. годину: 100 %
Број инспекцијских надзора у 2017. години: 399
Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 215
Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 83
Број контролних инспекцијских надзора у 2017. години: 97
Број превентивних инспекцијских надзора у 2017. години: 3
Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2017. години: 1
Област хемикалија и биоцидних производа
На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора за 2017. годину планирано је
да инспектори поред редовних инспекцијских надзора, обављају и ванредне инспекцијске
надзоре. Планом је изведен проценат да се за потребе вршења ванредних надзора издвоји 1010

15% укупног времена. У току 2017. године, проценат вршења ванредних надзора износио је
12,6% укупног времена, што показује да је при изради плана извршена добра временска
процена за ванредне инспекцијске надзоре. У складу са Годишњим Планом инспекцијског
надзора у области контроле хемикалија и биоцидних производа, инспекција за заштиту
животне средине је извршила инспекцијске надзоре према планираним акцијама.
Анализом остварених резултата, реализација Плана инспекцијског надзора инспектора
Одсека за хемикалије за 2017. годину је извршена у потпуности.
Реализација Плана Одсека за хемикалије за 2017. годину: 100 %
Број инспекцијских надзора у 2017. години: 301
Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 263
Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 38
Област управљања отпадом и заштите земљишта
На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора инспекције за заштиту
животне средине за 2017. годину планирано је да инспектори за заштиту животне средине у
области управљања отпадом поред редовних инспекцијских надзора, обављају и ванредне
инспекцијске надзоре. Планирано је да очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
буде око 50 % од укупно извршених инспекцијских надзора.
У току 2017. год. обим ванредних инспекцијских надзора у односу на укупан број обављених
инспекцијских надзора у области управљања отпадом износио је 61%, док је у области
заштите земљишта износио 77 %.
У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине у области заштите земљишта за 2017. годину, планирани су редовни инспекцијски
надзори код 48 управљача несанитарним депонијама - сметлиштима комуналног отпада,
којима је у поступку планирања инспекцијских надзора додељен висок ризик због њиховог
негативног утицаја на медијуме животне средине, који проистичу из њихове непланске
изградње, не узимајући у обзир услове и критеријуме за одређивање локације депоније, као
ни техничке и технолошке услове за пројектовање и рад депоније отпада. Током 2017. године
инспекција за заштиту животне средине у области заштите земљишта је наложила мере на 5
записника, донела 33 решења којима су донете мере за отклањање незаконитости и 11
решења којима су донете забране.
Разлог неизвршења планираних инспекцијских надзора у области управљања отпадом је
повећан број ванредних инспекцијских надзора (захтеви привредних субјекта, других органа
и организација, пријаве грађана, НВО и др.) чиме је онемогућено вршење редовних надзора у
складу са усвојеним годишњим планом. Када је област заштите земљишта у питању, разлог је
и неусаглашеност законске регулативе и недоношење подзаконских акта на основу Закона о
заштити земљишта.
У области управљања отпадом и заштите земљишта:
Број инспекцијских надзора у 2017. години: 797
Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 202
Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 303
Број допунских налога: 6
Број контролних инспекцијских надзора у 2017. години: 172
Број превентивних инспекцијских надзора у 2017. години: 68
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Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2017. години: 46
Област заштите природе
Оперативним планом инспекцијског надзора у области заштите природе, планирано је 365
редовних инспекцијских надзора.
Укупан број извршених надзора знатно је већи од планираних, због повећаног броја
ванредних инспекцијских надзора, хитног поступања и превентивних надзора.
У области заштите природе:
Број инспекцијских надзора у 2017. години: 719
Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 267
Број ванредних инспекцијских надзора у 2017. години: 308
Број контролних инспекцијских надзора у 2017. години: 14
Број превентивних инспекцијских надзора у 2017. години: 130
Област поверених послова
Анализом остварених резултата, реализација Плана инспекцијског надзора у области
поверених послова за 2017. годину је извршена у потпуности.
У 2017.години инспекцији за заштиту животне средине достављено је 245 представки од
стране грађана или невладиних организација.
Све су представке обрађене и исте достављене надлежним инспекцијама на поступање у
скаладу са својим овлашћењима. За представке које су се односиле на надлежност инспектора
за заштиту животне средине, јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, којима су
послови инспекцијског надзора поверени, тражен је извештај о предузетим мерама у вези
навода из представки подносиоца. У свим случајевима су подносиоци представки
обавештени о прослеђивању надлежном органу на поступање.
Законом о инспекцијском надзору дефинисана је обавеза израде Годишњих планова
инспекцијског надзора, по коме је инспекција дужна да исти спроводи. Сектору за надзор и
предострожност у животној средини, на мишљење је достављен план покрајинске инспекције
за 2018. годину на који је дато позитивно мишљење, док је 128 инспекција за заштиту
животне средине јединица локалне самоуправе доставило на мишљење Планове
инспекцијског надзора за 2018. годину, од чега је дато позитивно мишљење на 122 плана.
8) Ниво координације инспекцијског надзора
Током 2017. године коoрдинација инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције обавља се кроз рад у радним
групама Координационе комисије Владе Републике Србије за усклађивање, координацију и
унапређење инспекцијског надзора у одређеној области у Републици Србији и реализацију
заједничких акција сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору, у оквиру више
Радних група формираних од стране Координационе комисије.
Радне групе у којима су за чланове именовани представници инспекције за заштиту животне
средине су:
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- Радна група за заштиту природних ресурса, којом и председава, руководилац инспекције за
заштиту животне средине, помоћник министра
- Радна група за безбедност објеката
- Радна група за угоститељство и туризам
У оквиру Радне групе за заштиту природних ресурса предложена је координисана акција
контроле постројења за прераду воћа, поврћа и меса, постројења за третман и прераду млека,
коју су спроводили републички инспектори за заштиту животне средине и водна инспекција,
Републичке дирекције за воде. У циљу реализације предложене координисане акције
републичка инспекција за заштиту животне средине, а према Годишњем плану инспекцијског
надзора за 2017. годину, у периоду април- септембар извршила је теренске инспекцијске
надзоре:
Од априла до септембра 2017. године извршена је контрола код 62 надзирана субјекта.
У области хемикалија и биоцидних производа, а ради усклађивања, координације и
унапређење инспекцијског надзора у овој области формирано је Заједничко тело. Заједничко
тело је образовано Споразумом инспекција надлежних за спровођеље одредби Закона о
хемикалијама и Закона о биоцидним производима са циљем вршења ефикаснијег
инспекцијског надзора у овим областима, као и успостављања система размене информација
и међусобне сарадње, али и одлучивања о другим питањима од значаја за инспекцијски
надзор одржавају минимум 2 пута годишње састанке Заједничког тела. Како је и споразумом
дефинисано у току 2017. године одржана су 2 састанка Заједничког тела, на којима се
расправљало о свим заједничким питањима која су од интереса и усвојен је план у вези са
будућим координисаним акцијама са санитарном и ветеринарском инспекцијом.
Сектор за надзор и предострожност у животној средини је вршио координацију и контролу
послова инспекцијског надзора из делокруга надлежности инспекције за заштиту животне
средине АП Војводине и јединица локалне самоуправе. На основу поднесака странака који се
односе на заштиту животне средине, републичка инспекција за заштиту животне средине је
у циљу остваривања законитог, правилног и ефикасног надзора, упућивала исте инспекцији
за заштиту животне средине АП Војводине и јединица локалне самоуправе на поступање, са
захтевом за достављање извештаја о предузимању радњи о наведеним случајевима.
Републичка инспекција је на овај начин остваривала увид и утврђивала стање извршавања
поверених послова и тако стекла сазнања и праву слику о појавама, отвореним и спорним
питањима и проблемима у вршењу поверених послова инспекцијског надзора.
9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила
За реализацију Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину инспекторима за
заштиту животне средине обезбеђена су службена возила за вршење инспекцијских надзора
на целој територији Републике Србије. Ограничавајући фактори у реализацији Плана
инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине представљао је и недостатак
горива за службене аутомобиле током априла, маја и јуна, делимично до септембра 2017.
године, као и рокови у којима је формирано Министарство заштите животне средине на
основу Закона о министарствима.
Свим инспекторима за заштиту животне средине била су обезбеђена комуникациона
средства (мобилни телефони и интернет), материјално-техничка средства и обезбеђена
преноћишта у случајевима вишедневних инспекцијских надзора надзираних субјеката, што се
позитивно одразило на квалитет и ефикасност поступања.
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И поред свих ограничавајућих фактора План инспекцијског надзора инспекције за заштиту
животне средине за 2017. годину је реализован са завидним процентом, јер је извршена
прерасподела и временски оквир за његову реализацију уз велико залагање и труд
инспектора за заштиту животне средине.
До октобра 2017. године републичка инспекција за заштиту животне средине имала је
систематизовано 68 радних места у следећим градовима/општинама:
Београд (21), Нови Сад (3), Вршац (1), Кикинда (2), Шабац (4), Мали Зворник (1), Ужице (4),
Краљево (4), Чачак (1), Нови Пазар (2), Крагујевац (2), Велика Плана (1), Јагодина (1),
Пожаревац (3), Смедерево (2), Бор (1), Зајечар (1), Ниш (6), Пирот (4), Врање (3) и Лесковац
(2).
Крајем јуна 2017. године формирано је Министарство заштите животне средине, а октобра
2017. године усвојена је нова систематизација радних места којом је повећан број
систематизованих радних места инспектора за заштиту животне средине, али до краја 2017.
године број инспектора се није повећао, већ се услед природног одлива (одлазак у пензију,
прелазак на друга радна места) број истих смањио.
План инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине је сачињен према
постојећем броју инспектора у појединим одељењима у сектору, и то:
-Одељења за индустрију: 17 инспектора
-Одељењу за удесе и хемикалије: 15 инспектора
-Одељењу за поверене послове: 5 инспектора
-Одељењу за отпад и земљиште: 14 инспектора
-Одељењу за природу: 9 инспектора
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Републички инспектори за заштиту животне средине у 2017. години у свему су се
придржавали рокова прописаних Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем
управном поступку.
11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору
На решења инспекције за заштиту животне средине у 2017. години уложено је 17 жалби и није
уложена ни једна тужба.
12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције
У 2017. години било је притужби на рад три инспектора за заштиту животне средине, али су
се притужбе показале као неосноване, с обзиром да су инспектори поступали у складу са
својим овлашћењима.
13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора
Током 2017. године инспектори за заштиту животне средине узели су учешће у следећим
обукама и стручним усавршавањима:
1) Обука за предавача за примену Закона о општeм управном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 18/2016) који је одржан у Београду у организацији Министараства државне управе
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и локалне самоуправе, Делегације Европске уније у Републици Србији и Службе за
управљање кадровима Владе Републике Србије.
2) Тренинг - Унапређење IT вештина који је одржан у Београду 08.06.2017. године у
организацији Министараства државне управе и локалне самоуправе, USAID и Microsoft.
3) Обука инспектора у организацији Службе за управљање кадровима за примену Закона о
општeм управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
4) Обука за припрему програмског буџета организацији Службе за управљање кадровима
5) Национална обука инспектора за ЗЖС и царинских службеника у вези контроле
расхладних система, односно индустријских/комерцијалних инсталација у РС која је
одржана у Руми 15 и 16.06.2017.године у организацији Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Multilateral Fund, UNDP, UNEP
6) Презентација новог Софтвера за електронску евиденцију и архивирање документације,
који ће се убудуће примењивати у писарници Мачванског управног округа која је одржана
у Шапцу 23.06.2017. године у организацији Мачвански управни округ
7) Семинар: Поверени послови инспекцијског надзора из области заштите ваздуха који је
одржан у Београду 26.09.2017.године у организацији МЗЖС, Сектор инспекције за ЗЖС
8) Тренинг тренера – радионица, имплементација REACH уредбе у Србији у организацији
Министарства привреде
9) Курс „Иницијална процена капацитета Минамата конвенције о живи у РС“ у организацији
Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Програм УН за развој
10)Тренинг за инспекторе из области решавања и превенције сукоба у комуникацији као и
других вештина од значаја за вршење инспекцијског надзора у организацији Партнери за
демократске промене Србија, у сарадњи са USAID
11)Учешће на tvining пројекту: “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидних
производима у РС“у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне
средине
12)Семинар – Систем раног упозоравања о новим психоактивним супстанцама у организацији
Министарства здравља
13)Обука: Планови министарства за усаглашавање националних прописа којима се уређују
биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним
производимау организацији МПЗЖС у сарадњи са KEMI
14)Обука: Округли сто: анализа чинилаца законитог и не законитог пословања у
инспекцијском надзору у организацији Партнери за демократске промене Србија, у
сарадњи са USAID
15)Тренинг за инспекцију: Инспекцијског надзора хемикалија и биоцидних производа
радионица и примери из праксе у организацији МЗЖС са KEMI
16)План управљања отпада који садржи ПОПс и ПЦБ
17)Учешће на трећој радионици у вези са израдом Плана управљања отпадним возилима
18)Уводна радионица УНИДО пројекта „Правилно управљање и финално одлагање ПЦБ-а у
републици Србији“
19)Семинар „Припрема правних субјеката за надзор инспекције за заштиту животне средине
у области управљања отпадом“
20)Финална конференција твининг пројекта „Унапређење управљања опасним отпадом у РС“
21)Друга радионица „Израда инвентара живе у Републици Србије“ у оквиру пројекта
„Иницијална процена капацитета за имплементацију Минамата конвенције о живи у
Републици Србији“
22)Радионица и округли сто о техничком водичу за управљање ПЦБ-ом у РС, Пројекат
„Правилно управљање и финално одлагање ПЦБ-а у РС
23)Форум извођача „Проблеми и решења у области управљања отпадом у НИС а.д. Нови Сад“
24)Конференција „Управљање отпадом -2017“
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25)Унапређење управљања опасним отпадом у РС – IHWMS SR 13 IB EN 02 Трећа радионица –
Израда плана за управљање неопаним и опасним отпадом од грађења и рушења
26)Други састанак мултидисциплинарне радне групе у оквиру пројекта Међусекторско
управљање земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења
земљишта;
27)Трећа радионица Представљање инвентара живе у РС у оквиру пројекта Иницијална
процена капацитета Минамата конвенције о живи у Републици Србији
Министарство заштите животне средине, Сектор за надзор и предострожност је самостално,
у току 2017. године организовало 5 семинара под називом „Тренинг инспектора за заштиту
животне средине органа локалне самоуправе”.
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Инспектори за заштиту животне средине осим инспекцијских надзора у 2017. години
пружали су и стручну помоћ из области надзора за:
-

Преговарачко Поглавље 27. Заштита животне средине и климатске промене

-

Учешће у раду Радних група за израде закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине

15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему
Инспекција за заштиту животне средине не располаже информационим системом.
Током 2017. године ова инспекција редовно је ажурирала интерну базу података о извршеним
пословима из различитих области, из своје надлежности. Такође, узето је учешће у раду
Посебне радне групе у циљу реализације Пројекта „Успостављање јединственог
информационог система за инспекције-еИнспектор".
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора
Законом о инспекцијском надзору, прописана је координација послова инспекцијског надзора
из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини и jединици локалне
самоуправе.
Закон о државној управи у чл.54 утврђује да послови инспекцијског надзора могу бити
поверени органима аутономне покрајине, општине, града и града Београда.
Чланом 47. Закона о државној управи, прописана су општа овлашћења у контроли поверених
послова. Ова општа овлашћења у вршењу надзора над радом примењују се и на координацију
послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној
покрајини и јединици локалне самоуправе, чланом 12. став 11. Закона о инспекцијском
надзору.
Један од основних циљева Сектора за надзор и предострожност у животној средини је
успостављање система, кроз координацију послова инспекцијског надзора поверених
јединицама локалне самоуправе. Кроз контролу поверених послова остварује се увид у рад
локалне инспекције, утврђује стање, указујући на пропусте и недостатке, пружајући потребна
објашњења, савете и информације са преношењем потребних искустава и добре праксе.
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Заштита животне средине у локалним самоуправама представља комплексан процес који
захтева ангажовање обучених кадрова, одговарајућа финансијска средства за његово
константно ефикасно спровођење. Имајући у виду број закона којима су поверени послови
јединицама локалне самоуправе и недовољне капацитете, пре свега организационе и
кадровске, указала се потреба за бољом координацијом послова инспекцијског надзора.
Посебно су уочени проблеми са њиховом применом у пракси, када је ступио на снагу Закон о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15), а који су били присутни и
претходних година.
Инспекција за заштиту животне средине наставила је организацију састанака са
инспекторима ЈЛС, у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова и у 2017. години
организовала 4 састанка:
- у Шапцу за Мачвански, Сремски и Колубарски управни округ са представницима 21 градова
и општина;
- у Новом Саду за Севернобачки, Западнобачи и Јужнобачки округ са представницима 19
градова и општина;
- у Зрењанину за Севернобанатски, Јужнобанатски и Средњебанатски управни округ са
представницима 19 градова и општина;
- у Ужицу за Златиборски и Моравички управни округ са представницима 14 градова и
општина.

Према расположивој евиденцији, од 145 јединица локалне самоуправе у Републици Србији 11
(једанаест) нема инспектора за заштиту животне средине:
-Општина Црна Трава, Општина Сврљиг, Општина Косјерић, Општина Рача, Општина Мало
Црниће, Општина Кучево, Општина Велико Градиште, Општина Крупањ, Општина Беочин,
Општина Бела Црква, Општина Бела Паланка
Инспектори за заштиту животне средине у многим јединицама локалне самоуправе обављају
и послове комуналног, грађевинског, саобраћајног инспектора затим послове референата за
заштиту животне средине, референата за пољопривреду и грађевину и друге послове по
налогу претпостављених. У појединим јединицама локалне самоуправе нема професионалне
самосталности инспектора заштите животне средине и осталих запослених на пословима
животне средине. У том смислу Сектор за надзор и предострожност у животној средини је
препознао потребу и значај унапређења координације и функционалности система поверених
послова и предузео низ активности, у складу са надлежностима на њиховом успостављању,
како би се успешно спровела имплементација европских стандарда из различитих области
заштите животне средине.
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Најзначајнија планирана активност у области поверених послова у 2017. години је
организовање и одржавање 5 обука за инспекторе за заштиту животне средине јединица
локалне самоуправе. Обуке су одржане у периоду од септембра до децембра 2017. године.
Обуке је похађало укупно 100 инспектора за заштиту животне средине из исто толико градова
и општина.

Полазећи од специфичности сваке од презентованих области, обука је и осим презентација од
стране предавача, садржавала и практичне примере, уз интерактивно учешће свих присутних,
кроз округле столове, рад по групама и дискусије.
Ове обуке представљају важан корак за ефикасну, квалитетну и једнообразну примену
прописа из области заштите животне средине, од стране свих органа на целој територији
Републике Србије.
Започети процес образовања инспектора за заштиту животне средине јединица локалне
самоуправе, од стране Сектора за надзор и предострожност у животној средини, води ка
перманентном образовању инспекција за заштиту животне средине на свим нивоима.
17) Исходи поступања правосудних органа
У 2017. години инспектори за заштиту животне средине су поднели укупно 95 захтева за
покретање прекршајног поступка, 36 пријава за покретање поступка за привредни преступ и
5 кривичних пријава. Инспектори су 22 били позвани на суд да дају изјаве у својству сведока,
донето је 59 пресуда, а инспектори су на две пресуде уложили жалбе.
Назив одељења

Прекршајне
пријаве

Пријаве за
привредни
преступ

Кривичне
пријаве

Сведочење

Пресуда

Уложена
жалба на
пресуду

Одељење за
индустрију

13

26

-

1

8

-

Одељење за поверене
послове

-

1

-

1

-

-

5

2

-

1

6

-

32

5

-

15

32

1

45
95

2
36

5
5

4
22

13
59

1
2

Одељење за удесе и
хемикалије
Одељење за отпад и
земљиште
Одељење за природу
Збир
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4. ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ
Инспекција за заштиту животне средине у 2017. години остварила је следеће збирне
резултате на основу поступања свијих инспектора за заштиту животне средине:
Активности
Предмета
Укупно налога за инспекцијски надзор
Налози за инспекцијски надзор

Врсте инспекцијског надзора

Облик инспекцијског надзора
Записник
Службена белешка
Извештаји
Дописи

Решења, жалбе и закључци

Инспекцијски надзор над
нерегистрованим субјектима

Превентивно деловање

Пријаве

Број
3163
2023
Редовни
1223
Ванредни
796
Допунски
4
Редовни
1516
Ванредни
838
Ванредни - утврђујући
406
Ванредни - потврђујући
102
Допунски
14
Контролни
794
Хитно поступање
188
Канцеларијски
263
Теренски
980
Канцеларијски и теренски
2458
3543
479
247
1380
Наређене мере
566
Забране
65
Привремена одузимања
18
Извршење решења
327
Жалба на решење
17
Закључак
86
Самостални надзор
54
Заједнички надзор-са другим 4
инспекцијама
Записник
50
Службена белешка
8
Решења
31
Извршење решења
24
Жалба на решење
Преветивни
инспекцијски 132
надзор
Саветодавне посете
123
Прекршајна пријава
95
Пријава за привредни преступ 36
Кривична пријава
5
Сведочења
22
Пресуде
59
Уложене жалбе на пресуде
2
19

5. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
1. Повећање броја запослених инспектора у Сектору за надзор и предострожност у животној
средини, како би се повећала ефикасност реализације планова рада из области
инспекцијског надзора
2. Неопходност увођења информационог система и Е-инспектора.
3. Обука и студијска путовања инспектора за заштиту животне средине на свим нивоима у
циљу даљег усавршавања и оспособљавања за вршење инспекцијских надзора.
4. Унапређење сарадње са правосудним органима, кроз учешће у заједничким семинарима,
у циљу бољег превазилажења и решавања проблема из области заштите животне средине
5. Покретање иницијативе од стране Координационе комисије Владе Републике Србије да се
побољшају материјална примања и могућност награђивања инспектора у Републици
Србији
И поред свих уочених и објективно сагледаних ограничавајућих фактора, Сектор за надзор и
предострожност у животној средини, у складу са Законом о инспекцијском надзору, са
тренутним бројем инспектора и расположивим ресурсима уложио је и улаже максималне
напоре на промени свести као јавности тако и надзираних субјеката, да превентивне функције
инспекцијског надзора имају предност над репресивним, чиме се пружа подршка одрживом
пословању и развоју привреде у складу са прописима, ради стварања повољнијег амбијента за
инвестиције и пословање, уз очување животне средине.
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