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НАДЛЕЖНОСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Закон о државној управи у члану 54. утврђује да послови инспекцијског надзора 

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

Инспектор заштите животне средине службе за инспекцијске послове, 

грађевинарство,  Општине Пландиште, поступа у складу са овлашћењима и 

надлежностима из Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15 ) и у 

складу са чланом 109. став 4. 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))којим су послови поверени јединици локалне самоуправе, као и прописа донетих 

на основу овог закона. 

 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Општински инспектор заштите животне средине обавља послове који се односе на: 

инспекцијски надзор у области контроле загађења ваздуха; инспекцијски надзор у области 

заштите од буке; инспекцијски надзор у области интегрисаног спречавања и контроле 

загађења животне средине; инспекцијски надзор у области управљања отпадом; 

инспекцијски надзор у области заштите од нејонизујућег зрачења, инспекцијски надзор у 

области заштите природе, инспекцијски надзор у циљу утврђивања испуњености услова 

заштите животне средине за обављање делатности; обавља и друге послове из ове области. 

 

Инспекција заштите животне средине вршила је инспекцијски надзор и из комуналне 

области: 

 

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

На територији општине Пландиште  нема надзираних субјеката чија је делатност и 

обављање активности високог ризика, тако да инспекција заштите животне средине није 



имала активности на превентивном и корективном деловању у циљу спречавања или битно 

умањених вероватних штетних последица по закону, заштићена добра, права и интересе. 

пријаве. 

 

Инспекција заштите животне средине је имала следеће обуке и друге облике 

стручног усавршавања: 

- Обука – Примена Закона о инспекцијском надзору у организацији Министарства заштите 

животне средине; 

- Уједначавање инспекцијског надзора у делу израде годишњих планова и примене 

контролних листи у организацији Минисдтарства заштите животне средине;  

- Презентација измене Закона о управљању отпадом у организацији Министарства заштите 

животне средине и Пословног удружења комуналних предузећа; 

- Обука е-ЗУП; 

- Обука  - Планирање мера активне политике запошљавања и израда Локалног акционог 

плана запошљавања у организацији Министарства за рад.   

 

 

 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Поред инспекцијског надзора поверених и изворних послова, инспекција заштите животне 

средине вршила је и следеће послове:  

- Попис објеката за озакоњење објеката за насељена места општине Пландиште 

- Буџетско планирање средстава за програмске активности из области комуналне 

делатности, заштите животне средине и локалног економског развоја;  

- Административни и технички послови израде конкурсне документације за 

финансирање  од виших инстанци.  

- Подаци за израду конкурсне документације за потребе јавне набавке по планираним 

програмским активностима; Надзор извршавања услуга по планираним 

програмским активностима; 

 

 

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ИЗВРШАВАЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

На територији општине Пландиште нема великих загађивача, односно надзираних 

субјеката чија је делатност или обављање активности резултирано постојањем високог до 

критичног степена ризика по изазивање штетних последица по законитост, заштићена 

природна добра, права и интересе. 

 Проблем представљају   дивље депоније  на којима  се одлаже комунални отпад са 

територије општине. Таквих  депонија има у сваком насељеном месту.  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Инспекција за заштиту животне средине током 2017. године је законито, 

благовремено и одговорно спроводила прописе из области заштите животне средине и 



законским прописима из своје надлежности и уз пуну примену Закона о инспекцијском 

надзору. 

За све надзиране субјекте, а поготову надзиране субјекте исте делатности, 

инспекција је примењивала исте процедуре и критеријуме, чиме се стиче поверење 

надзираног субјекта а што доводи до унапређења рада. Дејство је повратно - интерактивно: 

инспекција - надзирани субјекат. Према сваком надзираном субјекту, инспекција се 

придржавала прописаних рокова у процедурама за инспекцијски надзор. 

Због повећаног обима извршавања изворних послова општине и поштовања рокова 

општине у вези послова пописа објеката за озакоњење у којем је ангажован већи број 

извршилаца и са других радних места, инспекција за заштиту животне средине није 

извршила редовне прегледе  предиђене планом. 

 Над радом угоститељских објеката – кафића, односно поштовања радног времена, 

инспекцијски надзор је вршен од стране комуналне инспекције. Притужбе због буке од 

прегласне музике у кафићима није било. За продужено радно време и коришћење 

музичких програма за време сеоских слава, добијане су потребне сагласности а и сами 

грађани су били толерантни. 

 

 

      Инспектор заштите животне средине, 

         Горица Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 


