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Предмет:   Годишњи Извештај  рада Инспекције за заштиту животне средине за 
                    за 2017.год.

На основу члана 44.став 1. Закона о инспекцијском надзору(“Службени гласник
РС број36/2015.),Инспекција за заштиту животне средине објављује  годишњи 
извештај  рада за 2017.год.на званичној  интернет страници ОУАриље .

. У  извештајном  периоду  у  Одељењу  заурбанизам,изградњу  и
инспекцијске послове, послове  инспекцијског  надзора  у  области  заштите  животне
средине  обављао је 1 (један) извршилац на територији општине Ариље..
 

Инспектор  за  заштиту  животне  средине  обавља  надзор  у  оквиру  Законом
утврђених  надлежности  као  поверене  послове  од  стране  Министарства
пољопривреде  и  заштите  животне  средине,доноси  решења,  закључке,  подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка
за  привредни  преступ  и  подноси  кривичне  пријаве,учествује  у  припреми
информација  за  државне  органе  и  медије,  поступа  по  пријавама  и  извештава  о
предузетим  мерама,  припрема  извештаје  о  раду,  сарађује  са  републичким
инспекторима за заштиту животне средине са којима врши заједничке контроле  и са
другим  инспекторима  на  нивоу  општине  и  републике,прати  прописе,учествује  у
изради одлука,на захтев органа даје мишљење у поступку доношења одлуке  о (не)
приступању  Стратешкој  процени  утицаја,обавља  и  друге  послове  по  налогу
начелника . 

Инспекцијски  надзор  се  врши  над  применом  одредаба:Закона  о  заштити
животне  средине  („Сл.гласник  РС“,  број  135/04,  36/09,  72/09  и  43/11.  14/2016.);
 Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  („Сл.гласник  РС“,  број  135/04  и
36/09),Закона  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  („Сл.гласник  РС“,  број  36/09);
Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 88/10);
Закона  о  заштити  ваздуха  и  озонског  омотача(„Сл.гласник  РС“,  број  36/09  и
10/13),Закона  о  управљању  отпадом,(„Сл.гласник  РС“  број  36/09.  и  88/10.  и
14/2016.),Закона  о  заштити  природе („Сл.гласник  РС“,број  36/09  и  88/10.,91/10.  и
14/2016.)као  и  многих подзаконских  аката  из  области  заштите  животне
средине,правилника,  уредби,  одлука  општинских  органа(Одлука  о  управљању
комуналним  отпадом  на  територији  општине  Ариље”Службени  гласник  општине
Ариље” број 4 од 21.08.2015.).
 
               Инспекцијски надзор се врши над применом мера заштите животне средине
у објектимa привредних субјеката који у већој мери могу угрозити животну средину;
утврђује  се  спровођење  мера  заштите  животне  средине  утврђених  у  Одлуци  о



давању сагласности на студију о процени утицаја и Одлуци о давању сагласности на
студију затеченог стања, коју доноси надлежни орган локалне самоуправе; врши се
надзор  над  активностима  сакупљања  и  транспорта  инертног  и  неопасног
отпада,односно  над  радом  постројења  за  складиштење,  третман  и  одлагање
инертног и неопасног отпада,као и за оператере који поседују дозволу за сакупљање
и  транспорт  неопасног  и  инертног  отпада,за  које  надлежни  орган  локалне
самоуправе издаје дозволу на основу Закона; врши надзор над применом одредаба у
области заштите животне средине од нејонизујућих зрачења при коришћењу извора
нејонизујућих  зрачења;  врши  надзор  над  применом  одредаба  у  области  заштите
ваздуха од загађења у објектима за које дозволу за грађење даје надлежни  орган
локалне самоуправе,утврђује  да ли је  загађивач ваздуха  обезбедио да емисија  у
ваздуху буде у прописаним границама; у случају прекорачења граничних вредности
емисије  и  имисије  налаже  се  предузимање  мера  како  би  се  концентрације
загађујућих материја свеле испод прописаних граничних вредности;утврђује се да ли
је загађивач обезбедио прописана мерења и да ли је водио евиденцију о извршеним
мерењима, врши се надзор над организацијом која врши мерење емисије у делу
достављања извештаја о загађивачу ваздуха,о прекораченим вредностима емисије,
забрањује  се  рад  загађивача  док  се  емисија  и  имисија  не  доведе  у  прописане
границе  и  наређује  извршење  прописаних  мера  у  одређеном  року;  врши  се
инспекцијски надзор над применом мера заштите од буке,  утврђује се да ли је  у
промету извор буке без прописане исправе и да ли поседује упутство о мерама за
заштиту од буке, утврђује се да ли се извори буке употребљавају и одржавају тако да
бука на прелази прописан ниво,  налаже се извршење прописаних мерења нивоа
буке,води  се  евиденција  о  Локаним  изворима  загађивача  за  регистроване
загађиваче,контролишу се  достављени  подаци  и  налаже се  достава  поадатака  и
ванредно  мерење  одређених  емисија,врше  се  инспекцијски  надзори  по  пријави
физичких  лица,сарађује  се  са  другим  инспекцијама,општинским  и
републичким,обављају  се  заједнички  инспекцијски  прегледи  са  републичком
инспекцијом за заштитзу животне средине,сарађује се и са инспекцијама из других
области,  обављају се и други послови утврђени законом или прописом донетим на
основу закона и по налогу начелника.  

Инспекција  за  зжс  присуствовала  је  у  току  2017.год.  на  четири (4)стручна
саветовања и то:

--На позив СКГО  присуствовано Обуци за регулаторну реформу  у Чајетини

-На  позив  СКГО,инспектори   за  зжс  општина  и  градова  су  присуствовали  Сајму
екологије,Београд

--На позив Министарства зжс,  сектор за поверене послове,присуствованоТренинуг
инспектора за зжс, у циљу координације инспекцијског надзора,Ужице

-На  позив  Министарства  зжс,сектор  за  поверене  послове,присуствованоТренингу
инспектора за зжс, у циљу координације инспекцијског надзора,Београд 

  

С обзиром да је од 30.04.2016.год. почео са применом Закон о инспекцијском
надзору,("Сл.гласник  РС"број  36/2015.)инспекцијски  надзор  се  и  врши  сходно
одредбама и  овог закона и  новог  Закона о управном поступку("Сл.гласник РС" број
18/01.03.2016),  чија  се три члана (9, 103. и 207.)  примењују од 08.06.2016.год ,а
остали од 01.06.2017.год.)

 У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је покренуо



115 поступака, од тога:  

-40поступка је покренуто по службеној дужности -редовни
-73 поступка је покренуто  по захтеву, односно пријави странке-ванредни

Један  предмет  је окончан  из  2014.год,пренет  у  2017.год.  решењем
Апелационог  суда  у  Крагујевцу,  а  по  жалби  странке,  један  предмет  је  пренет  из
2016.год.

Без покретања управног поступка било је 15 интервенција,које су захтевале и
одласке на терен и усмене налоге и контролу испуњености усмених налога.

Од укупног броја покренутих поступака 85% инспекцијског надзора је обављен
теренски, а 15% је урађено канцеларијски.

У  извештајном  периоду сачињен  је  98 записник(од  тога  у  35 записника  су
наложене мере),63 решења,поднета је једна пријава за прекршај.

Извештаји,дописи,инструкције су упућени разним институцијама: Минисарству 
зжс,републичким инспекцијама за зжс,водопривредној инспекцији.,странкама 
физичким лицима и странкама привредним субјектима, Електродистрибуциј,јединица
у Ариљу,здравственим институцијама,Републичком заводу за 
статистику,Министарству рударства и енергетике,Заштитнику грађана,основној и 
средњој школи у Ариљу,  ЈКП “Зелен” ,укупно 20.

Архивираном је укупно 107  предмета.,6 предмета су у поступку.

Превентивних  инспекцијских  прегледа  је  било  6.Рађени  су  у  циљу
обезбеђивања  управљања  индустријским  отпадом(текстилном  крпом,отпадом
насталим  у  процесу  ткања  инд.сита  а  који  у  себи  садржи  ПЕТ,ПА,ПП)код
регистрованих  индустријских  субјеката  који  се  баве  текстилном  производњом  и
производњом  инд.сита,а  на  основу  Закона  о  управљању  отпадом.Вршена  је
едукација индустријских субјеката који стварају индустријски отпад, текстилну крпу и
отпад од инд.сита,у проналажењу оператера са дозволом ,у погледу могућности које
закон  предвиђа  за  "нус  производ"  или  "производ  који  добија  статус  престанка
отпада",спречавање мешања комуналног са индустријским отпадом  и спречавање
паљења отпада, а све у складу са изменама у закону о управљању отпадом, које су
донете новим законом 2016.год.

 

Од 113 покренутих поступака +један пренет из 2014.год+1поступак  пренет из
2016., није окончано  6 покренути су током новембра и децембра 2017.год.,у поступку
су.

У поступцима су испоштовани рокови,прописани Законом о управном поступку.

Инспекција  за  зжс  располаже  једним  возилом,које  је  заједничко  за  све
инспекције,тако  да  инспекцијско  возило  није  увек  на  располагању  инспектору  за
зжс.У  канцеларији  постоји  солидан  рачунар  и  пратећа  опрема,која  се  временом
мења и осавремењује.За теренски рад инспекција поседује  дигитални фото апарат,
одскора,али инспектор није опремљен  одећом и обућом за рад на терену.Инспектор
не  поседују  ни  легитимацију  за  инспектора,прописану  Правилником  о  обрасцу
службене легитимације инспектора за заштиту животне средине( "Службени гласник
РС", бр. 5. од 22. јануара 2014, 81. од 24. септембра 2015.год.

Стање  у  извршавању  поверених  послова  је  везано  за  постојећу  правну
регулативу из области заштите животне средине.Иако су последњих година  донети
бројни  закони  и  подзаконска  акта,са  циљем  да  се   законодавство  РСусклади  са

захтевима  директива  ЕУ,долази  до  великих  проблема  у  имплементацији  закона  и



њихова примена у пракси:

-индустријска  постројења  постојећа-застарела  технологија,немогућност  достизања
прописаних граница било које емисије загађујућих материја 

-непостојање  предвиђених  подзаконских  аката-нпр.,у  управљању  неопасним  и
инертним отпадом, министарство доноси правилник или уредбу о критеријумима за
нус производ(члан 8а) и критеријуме за престанак статуса отпада (члан 8 в Закона о
управљању  отпадом),правилници  нису  донети што  представља  проблем  за
произвођаче отпада који немогу да остваре наведене промене у статусу отпада,

-немогућност проналажењав оператера за управљање отпадом који би требао да се
спали

-  немогућност  проналажењав  оператера  за  управљање  отпадом  за  текстилну
крпу,отпад настао  од ткања инд.сита од ПА,ПП и ПЕТ 

-Стање животне средине у општини не зависи само од квалитета рада  инспекцијског
надзора  општинског  инспектора.Како  су  опасне  хемикалије,опасан  отпад,посебни
токови отпада,отпадне воде,емисије у ваздух из севесо постројења,постројења која
производе  пластичне  кесе,биоцидни  производи,идр.,у  надлежности  републичке
инспекције,стање животне средине се мора посматрати комплексније.(нпр.у општини
Ариље  постоје  севесо  постројења,  али  она  нису  донела  законом  прописана
акта,План заштите од удеса,  Политику превенције удеса,  нити запошљавају лице
које има положен испит за саветника за хемикалије

Што  се  тиче  извршавања  поверених  послова,општински  инспектор  за  зжс
може  у  великом  проценту  да  ради  посао  инспекцијског  надзора  квалитетно  и
професионално,са циљем да се спрече штетни утицаји на животну средину бар оних
извора  загађивања  животне  средине  над  којима  има  надлежност  општинска
инспекција.С  тим  у  вези,потребно  је  да  општинска  инспекција  за  зжс  има  добру
сарадњу са републичким органима и министарствима,али и да се јачају капацитети
инспекцијског  надзора  локалних  самоуправа  и  да  се  повећају  надлежности
општинских  инспектора  за  зжс,за  оне  привредне  субјекте  који  се  налазе  на
територији општине,без обзира да ли употребљавају опасне хемикалије или не, да
ли управљају опасним отпадом или не,да ли имају емисије загађујућих материја које
по  Листи  I  списка  делатности  спадају  у  категорију  извештавања  за  Национални
регистар  загађивача,  а  све  у  циљу  ефикасног  спречавања  загађивања  животне
средине.Овде се ради и о неусклађености појединих закона са праксом и реалним
стањем на терену. 

   Број  откривених  и  отклоњених  или  битно  умањених  насталих  штетних
последица у току извештајне године је  ,а по садржају су:

-спречавање транспорта отпада без дозволе за управљање отпадом
-спречавање емитовање буке изнад дозвољених граница
-спречавање одлагања отпада у речно корито и шумске пределе
-спречавање мешања комуналног и индустријског отпада
-спречавање паљења отпада
-многе едукативне саветодавне посете индустријским субјектима, физичким лицима

Инспекција за зжс води електронске евиденције:
-Сви акти донесени у предметима су електронски ажурирани
-Води се електронска евиденција ЛИЗ(ЛОКАЛНОГ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЧА)
-Води се електронска евиденција дивљих депонија
-Води се електронска евиденција издатих дозвола за управљање отпадом
-Води се електронска евиденција Јавне књиге поднетих захтева за процену утицаја, 



поступак процене и окончања поступка
-Редовно се електронски комуницира са свим органима, странкама
Постоји  стручно  лице  које  је  задужено  за  информатичко  одржавање рачунарског
система на нивоу општине, те су подаци ажурирани.
  План инспекцијског надзора рађен  је за 2017.год по Закону о инспекцијском
надзору и послат Министарству зжс на сагласност,дата је сагласност.



Табеларни  приказ  рада  инспекције  за  заштиту  животне  средине  у  току
2017.год.

Број предмета по захтеву странке                                                                               40

Број предмета по службеној дужности                                                                        73

Број нерешених предмета пренетих из претходне године                                           2

Контрола примене мера заштите животне средине                                                   21

Контрола примене мера управљања неопасним инд.отпадом                                  26 

Контрола примене мера заштите ваздуха од аерозагађења                                        4

Контрола примене мера заштите од буке                                                                      7

Контрола примене мера заштите од нејонизујућих зрачења                                       4

Контрола примене Закона о процени утицаја на животну средину                             7

Контрола примене мера Закона о заштити природе                                                     3

Надзор над ЛИЗ,достављање података                                                                       11

Испуњеност мера заштите животне средине  по захтеву                                            3 

Давање мишљења у поступку доношења одлуке о процени                                       3  

Предмети који нису на 501, а у вези су са животном средином                                  

 Извештаји, дописи,инструкције, обавештења                                                             20

  Издавање решења на основу извештаја Комисије за зжс                                               2 

 Укупан број примљених предмета                                                                        113 

                                                                                                                      

Број донетих решења                                                                                                  63 

Број донетих закључака                                                                                                   

Наложене мере у записнику                                                                                           35

Усмено упозорење или наредба                                                                                    15 

Пријава за прекршај                                                                                                         1

Кривична пријава                                                                                                              0

Пријава за привредни преступ                                                                                         0

Предмети који нису решени                                                                                              6
Сарадња са републичким инспекцијама                                                                          5
Саветодавне посете                                                                                                          4
Рад на актима локалне самоуправе                                                                                2

                                                                                      Инспектор за заштиту животне средине
                                                                                                        Бјекић Радосава

Доставити:

1.интернет страница сајта ОУАриље

2.архива предмета



    

                                                                  

 



    

                                                                  

 


