
Инспекција за заштиту животне средине 
 
 Инспектор за заштиту животне средине обављао је послове из своје надлежности 
сагласно : 
 - члану 109-111 Закона о заштити животне средине ( „Сл.гласник 
РС“бр.135/2004 ,36/2009,36/2009- др. закон, 72/2009-др.закон ,43/2011-одлука УС и 14/2016) 
  -  члану 74-76 Закона о заштити ваздуха ( „Сл.гласник РС“ бр.36/2009 и 10/2013) 
  - члану 30-32 Закона о заштити од буке у животној средини ( „Сл.гласник РС“бр. 36/2009 и 
82/2010 
  - члану 84-86 Закона о управљању отпадом ( „Сл.гласник РС“бр. 36/2009 ,88/2010,14/2016) 
  - члану 35-38 а у вези са чланом 39 ( поверавање инспекцијског надзора) Закона о процени 
утицаја на животну средину ( „Сл.гласник РС“бр. 135/2004 и 36/2009) 
  - члану 14-15 Закона о заштити од нејонизујућег зрачења ( „Сл.гласник РС“бр.36/2009) 
 - члану 88-90 а у вези са чланом 86 став 7 Закона о хемикалијама ( „Сл.гласник РС“бр. 
36/2009,88/2010,92/2011,93/2012,25/2015) 
  - члану 27-28 а у вези са чланом 26 став 4 Закона о интегрисаном спречевању и контроли 
загађивања животне средине ( „Сл.гласник РС“бр.135/2004 и 25/2015) 
 и Закона о инспекцијском надзору  ( „Сл.гласник РС“бр. 36/2015) 
  
          Донето је 7 решења о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух које се емитују из 
котларница на угаљ и мазут путем овлашћене радне организације. Сва предузећа су поступила 
по решењу инспектора. 
 Редовно је вршена конрола угоститељских објеката који поседују изворе буке и 
контролисано да ли се извори буке  употребљавају и одржавају тако да бука не прелази 
дозвољени ниво према Уредби о дозвољеном нивоу буке у животној средини, а по пријави 
странака донета су 2 решења о мерењу буке преко овлашћене радне организације. 
 По захтеву предузећа  и предузетника спроведен је поступак одлучивања о потреби 
процене утицаја на животну средину и  донето је 7 решења да за предметне пројекте није 
потребна процена утицаја на животну средину  уз поштовање мера и услова заштите животне 
средине наведених у решењима. 
 По захтеву правних лица донета су  3 решења о испуњености услова из области заштите 
животне средине. 
 Редовно је вршена контрола поступања са неопасним отпадом предузећа и 
предузетника и контролисано да ли се отпад предаје овлашћеним оператерима за сакупљање 
отпада. 
 Поднета су 2 захева за покретање прекршајног поступка за физичка лица због 
непоштовања Закона о управљању отпадом. 
 Вршена је контрола оператера  који поседује интегралну дозволу за складиштење и 
третман отпада и контролисано да ли се придржава услова издатих у дозволи. 
 Донето је 10 решења предузећима, правним  лицима и предузетницима који 
представљају изворе загађивања за израду локалног и националног регистра извора 
загађивања. 
 Подаци за израду Локалног регистра извора загађивања достављају се надлежном 
органу на подручју општине и Агенцији за заштиту животне средине за израду националног 
регистра извора загађивања до 31.марта текуће године за претходну годину. 
 У току извештајног периода извршено је 79 контрола  и захтеви су решени у законски 
предвиђеном року. 


