
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 

за 2018. годину 

 
  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 и 95/2018). 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. 
Извештај садржи податке о другим пословима који су вршени у време извештајног периода, као и 
преглед прописа које инспектор за заштиту животне средине користи приликом инспекцијског 
надзора. 
 
Надлежности инспекције за заштиту животне средине 
 
  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, 
припреме информација и даје одговоре на питања грађана, учествује у јавним расправама, доставља 
податке и друге информације на захтев 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 
законодавству заштите животне средине, важно је учествовати у едукацији, усавршавању и размени 
међусобног искуства. У 2018. години инспектор за заштиту животне средине општине Мали Зворник 
није похађао нити учествовао ни на једној обуци за примену прописа из области зазштите животне 
средине. 

 
Прописи из надлежноси инспекције за заштиту животне средине 

 
  ЗАКОНИ 

1. Закон о општем управном поступку ( '' Сл. Гласник РС '', бр. 18/16) 
2. Закон о инспекцијском надзору ( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/15 и 95/18) 
3. Закон о заштити животне средине ( '' Сл. Гласник РС '', бр. 14/16, 76/18 и 95/18 – и др. закон.) 
4. Закон о процени утицаја на животну средину ( '' Сл. Гласник РС '', бр. 135/2004 и 36/2009) 
5. Закон о заштити ваздуха( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009 и 10/2013) 
6. Закон о заштити од буке у животној средини( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009 и 88/2010) 
7. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину( '' Сл. Гласник РС '', бр. 135/2004 и 

88/2010) 
8. Закон о управљању отпадом( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/18-

др.закон.) 
9. Закон о хемикалијама( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009, 88/2010 92/2012 и 25/2015) 
10. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења( '' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009) 
11. Закон о заштити природе ('' Сл. Гласник РС '', бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016 и 95/18-

др.закон.) 
 
 Послове инспектора заштите животне средине  у општинској управи општине Мали Зворник обавља 
један извршилац, који уједно обавља и послове комуналног инспектора и инспектора за туризам. 



 
Остварени резултати 

 
  Вршени су редовни инспекцијски прегледи у складу са Планом рада инспектора за заштиту животне 
средине за 2018. годину, што подразумева инспекцијски надзор објеката који при обављању 
делатности емитују буку у животној средини, при свом раду генеришу одређене врсте и количине 
отпада. Вршни су инспекцијски надзори на основу поднесака грађана. 
  Осим наведених послова инспектор за заштиту животне средине обавља – врши послове 
општинског комуналног инспектора као и послове туристичког инспектора ( укупно 225 
евидентираних предмета у 2018. години ), врши и друге послове по налогу и решењу начелника 
општинске управе ( учествује у раду општинских комисија, изради општинских одлука и др.). 
  У извештајном периоду за 2018. годину евидентирано је 5 предмета из области заштите животне 
средине, извршена су 3 контролна прегледа.  
  Контрола примене Закона о управљању отпадом вршена је у три наврата, правно лице и 
предузетник. 
     

Обука инспектора за заштиту животне средине 
 

Инспектор за заштиту животне средине општине Мали Зворник у току 2018. године, није учествовао 
ни у једној врсти обуке – тренинга који се осржавају у организацији Министарства заштите животне 
средине. 
 
                                                                               Комунални инспектор, инспектор заштите 
                                                                                   животне средине и инспектор за туризам. 
                                                                                                      Мирослав Марковић 
 
 


