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Општинском управом руководи начелник Гордана Цветковић дипл.правник. 

 Као посебно, Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске 

послове обједињује инспекцијске и послове урбанизма и Одељењем руководи 

начелник Властими Анђелковић дипл.ецц. 

 Инспекција за заштиту животне средине актом о систематизацији спроводи се 

преко једног извршиоца са високом стручном спремом. 

 Поред послова из делокруга инспекције заштите животне средине Општински 

инспектор за заштиту животне средине по систематизацији обављао сам до месеца 

маја 2017. године и послове: комуналног инспектора, саобраћајног инспектора и 

инспектора за путеве. 

 Радно место Општинског инспектора за заштиту животне средине 

распоређено је у Одељење за урбаниизам, инспекцијске послове и ванпривредне 

делатности, а непосредни извршилац је Драган Симић дипл.хем. 

 
 ЦИЉ 
 
 Општи циљ ове инспекције је деловање ради спречавања загађивања животне 

средине у свим њеним сегментима: ваздуха, земљишта и вода , као и заштита од 

штетног утицаја буке и нејонизујућег зрачења и чија надлежност је јасно прописана 

пратећим законима и повереним пословима јединицама локалне самоуправе. 

Другостепени орган је Министарство заштите животне средине. 
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СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА. 
 
 Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине 

дужан је да се придржава процедуре предвиђене Законом о инспекцијском надзору и 

Општем управном поступку. 

 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 ( У делокругу активности као инспектора за заштиту животне средине) 

 Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од 

загађења а за све делатности које се изводе у простору за које дозволу за изградњу 

издаје надлежни орган Општинске управе општине Дољевац. 

 Спровођење мера заштите животне средине предвиђене законом о процени 

утицаја на животну средину. 

 Надзор над активностима које произилазе из закона о управљању отпадом а 

односе се на неопасан и инертан отпад са територије општине Дољевац. 

 Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, 

одлагање, рециклажа) за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје 

надлежни орган  општинске управе општине Дољевац. 

 Заштиту од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за градњу 

издаје надлежни орган Општинске управе општине Дољевац. 

 Контрола нивоа буке на основу прописа којима се уређује заштита од штетног 

деловања буке на животну средину (становништво и животињски свет). 

 Вођење управног и извршног поступка у оквиру својих овлашћења. 

 Подношење захтева за покретање прекршајног, кривичног или привредног 

преступа код надлежних институција. 

 Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕКИ ОД ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПО КОЈИМА ПОСТУПА 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

 

1. 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 

загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13) 

2. 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) 

3. 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.108/008) 

4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", 

бр.111/15) 

- Уредбa 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) 

5. 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) 

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

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

упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15) 

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

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", 

бр.56/10) 

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", 

бр.104/2009) 

- 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) 

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 о изворима нејонизујућих зрачења 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 амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 
14/16) 
  

У складу са чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Инспектор за заштиту животне 

средине у општини Дољевац подноси извештај о раду за 2017. годину: 

1) број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):  

- Како на територији општине Дољевац  постоје законом заштићена културна 

добра и то: Црква Св. Јована на брду Кумига код Орљана и остаци средњевековног 

града Копријана на Селичивици, месеца априла, мај, јуна, јула и августа 2017. 

године извршен је обилазак поменутих локација и усменим налозима предузећу ЈКП 

Дољевац налагано је одржавање околине поменутих заштићених културних добара, 

јер су уочени остаци од излета посетиоца у виду комуналног отпада.   

2) обавештавању јавности, пружању 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); 

- У претходној години је у месецу априлу, мају, септембру и октобру извршена 

саветодавна посета у основним школама на територији општине Дољевац у циљу 

јачања свести код деце – ученика у погледу значаја развоја свести за заштиту 

животне средине. 

3) нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 



- У 2017. години је извршен обилазак предузећа и радњи сваког месеца са циљем 

упознавања привредних субјеката са контролним листама које се налазе на сајту 

општине са циљем усклађивања пословања и поступања надзираних субјеката у складу 

са законом.  

4) броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције); 

- У протеклој години инспекција је корективно деловала усмено код највећег дела 

надзираних субјеката. 

5) броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима; 

- У протеклој години инспектор није утврдио да постоје нерегистровани привредни 

субјекти на територији општине Дољевац. 

6) мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

- У циљу уједначавања праксе инспекцијског надзора инспектор је редовно 

комуницирао са Републичком инспекцијом нишавског округа и локалним инспекцијама у 

Житорађу, Гаџином Хану и Мерошини. 

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; 

- У протеклој години је инспекција остварила план инспекцијског надзора у проценту од 

око 70%.  

8) нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције; 

- Координација инспекцијског надзора је вршена са Републичком инспекцијом за 

заштиту животне средине Нишавског округа. 

9) материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

- Захваљујући смањеном буџету материјални, технички и кадровски ресурси су на 

најнижем нивоу. 

10) придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 

- Редовне и ванредне контроле инспекцијског надзора су вршене у прописаним 

законским роковима. 

 



11) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход); 

- У инспекцијском надзору у 2017. години нису вођени другостепени поступци и управни 

спорови. 

12) поступању у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз 

посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле; 

- У инспекцијском надзору у 2017. години нису постојале притужбе на рад инспекције. 

13) обукама и другим облицима стручног усавршавања инспектора, односно 

службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других 

облика стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног 

усавршавања; 

- У 2017. години инспектор је имао понуду за једну обуку од стране Министраства, али 

због породичних роблема није могао да присуствује истој.  

14) иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 

- У 2017. години инспектор није подносио иницијативе за изменама и допунама закона и 

других прописа. 

15) мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

- У 2017. години инспектор је у сарадњи са администратором у општини Дољевац 

редовно проверавао ажурност . 

16) стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

- По процени инспектора стање у области извршавања поверених послова 

инспекцијског надзора на територији општине Дољевац је на задовољавајућем нивоу. 

17) исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција. 

- У 2017. години инспектор није подносио захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаву за привредни преступ и кривичне пријаве.  

 

На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере 

за унапређење инспекцијског надзора и објављује их на интернет страници. 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за утврђивање 

радних циљева инспектора, у оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за 

оцењивање службеника. 



На основу анализе годишњих извештаја процењује се степен остварености стратешког 

плана. 

АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА У 2017 ГОДИНИ 

 

 Број дана проведених на терену                                  33 

 Записника                                                                       10 

 Прегледа                                                                         13 

 Решења                                                                             3 

 Обавештења, дописи и друго                                          2 

 Заједнички излазак на терен са Републ. инсп.               4 

 

 Предмет контроле били су субјекти који обављају или планирају да обављају 

радну активност на подручју општине Дољевац. 

 10 Предмета отворено је по службеној дужности а 

   3 Предмета је покренуто на захтев странке. 

 

 Инспектор за заштиту животне средине нема нерешених предмета а све 

наложене мере су извршене од стране надзираних субјеката. 

  Послови Општинског инспектора за заштиту животне средине дефинисани су 

као што је напред речено законима и прописима које уређује Република Србија и 

објављују се у Службеним гласницима РС, другостепени орган је Министарство 

надлежно за послове заштите животне средине. 

  

 Инспектор до сада није присуствовао никаквој едукацији у вези примене новог 

закона о инспекцијском надзору. 

 

                                                                     Општински инспектор за 
                                                                                         заштиту животне средине 

                                                                            
_______________________________ 

 Дипл.хем. Драган Симић 


