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Правни основ

Инспектор за заштиту животне средине Градске управе Пирот, Одељења за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове вршио је инспекцијски
надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине и то:
Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16)
Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10)
Правилник  о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („ Сл. гл.
РС “, бр.72/10)
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„ Сл. гл. РС “, бр.75/10)
Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10)
Правилник о документу о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13)
Правилник о  обрасцу дневне евиденције  и  годишњег  извештаја  о  отпаду са  упуством за
његово попуњавање („ Сл. гл. РС “, бр.95/10)
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта,  складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („ Сл. гл. РС “, бр. 98/10)
Закон о заштити природе („ Сл. гл. РС “, бр. 36/2009; 88/2010, 91/2010 и 14/2016)
Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09)
Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09)
Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине примењује и
одредбе Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15) и Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016). 

Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине

Праћење и анализа стања у области надзора и процена ризика је у непосредној вези са
превентивним деловањем и чине предходни контролни механизам помоћу кога може да се
битно смањи обим и вероватноћа могућих штетних последица.

Сходно члану 13. Закона о инспекцијском надзору  ("Сл.гл.РС",  број  36/2015),  ради
остваривања  циља  инспекцијског  надзора,  инспекција  је  дужна  да  превентивно  делује
предузимањем превентивних инспекцијских надзора,  те  је  инспектор за  заштиту животне
средине извршио 21 службену саветодавну посету и о томе сачинио службене белешке, као и
дописе са препорукама за отклањање незаконитости  у случајевима где је утврђено да постоји
потреба.



Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима

 Инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  објавио  контролне  листе  из  области
инспекцијског  надзора на  сајту града Пирота  и  сачинио План рада за  2018.  годину,  а  по
прибављеном позитивном мишљењу Министарства заштите животне средине, исти је такође
објавио на сајту града Пирота.

Свакодневно је пружана стручна помоћ надзираним субјектима, а вршене су и друге
активности  усмерене ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и
поступања  и  спречавања  настанка  штетних  последица  по  законом  и  другим  прописом
заштићена добра, прасва и интересе у области заштите животне средине. 

Пословање надзираних субјеката у складу са законом

У складу са Законом о инспекцијском надзору ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за
заштиту животне средине поступајући по налогу шефа одељења за инспекцијске послове
обавештавао је надзиране субјекте о престојећем инспекцијском надзору. Ниво усклађености
пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, утврђивано је
помоћу важећих  контролних листи и на основу остварених број бодова, након попуњавања
контролне листе, констатовано је да ли надзирани субјекат послује са незнатним, ниским,
средњим, високим или критичним ризиком. 

 
Број откривених и отклоњених последица по законом заштићена добра, права и

интересе (корективно деловање инспекције) 

Инспектор за заштиту животне средине је у извештајном периоду сачинио 7 записника
којима је наложено откланање незаконитости у погледу пословања надзираних субјеката, а
контролним инспекцијским надзорима је  утврђено да су надзирани субјекти поступили у
складу са наложеним мерама. Донето је 1 решење ради наређивања управних мера у области
заштите животне средине где је такође контролним инспекцијским надзорима установљено
да је поступљено у складу са наложеним мерама.

Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима

У  извештајном  периоду  инспекција  за  заштиту  животнње  средине  није  открила
нерегистроване субјекте. 

Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово
дејство

Инспекцијски  надзор  у  области  заштите  животне  средине  врши  се  уз  примену
контролних листи и непосредном применом Закона о инспекцијском надзору као и применом
одредби посебних закона у области заштите животне средине.

Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора

У извештајном периоду у складу са Планом инспекцијског надзора за 2017. годину
обрађено  је  укупно  94  предмета.  Извршено  је  43  редовна,  теренска  и  канцеларијска
инспекцијска надзора по службеној дужности. Поступајући по службеној дужности извршена
су 9 ванредна инспекцијска надзора од којих су 7 по захтеву странке. Инспектор за заштиту
животне средине је у оквиру свог делокруга рада примао и усмене пријаве,  представке и
приговоре грађана. Сви приговори су пажљиво разматрани и о основаности навода као и о



предузетим радњама странке су благовремено обавештаване. 
Поред  редовних  и  ванредних  инспекцијских  надзора  обрађено  је  42  предмета

(упитници, извештаји, одговори на питања и др …)
Утврђена су 3 надзирана субјекта која су трајно одјавила регистрацију код Агенције за

привредне регистре.
Инспектор за заштиту животне средине у складу са својим овлашћењима и обавезама из

позитивних законских прописа вршио контролу загађивања ваздуха, штетних утицаја који
потичу од  буке,  штетних  утицаја  који  потичу од  нејонизујућег  зрачења,  контролу услова
сакупљања, складиштења и транспорта неопасног и инертног отпада, складиштење отпадног
јестивог уља, контролу примена мера заштите животне средине датих у Студији о процени
утицаја на животну средину и др. 

У складу са Законом о заштити животне средине, Законом о енергетици и Законом о
планирању  и  изградњи  инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  поступао  по  захтеву
надзираних субјеката за утврђивање испуњености услова за добијање лиценце за обављање
енергетске делатности. 

У  скалду  са  чланом  10. ("Сл.гл.РС"  ,  број  36/2015) инспектор  за  заштиту  животне
средине је сачинио Годишњи план рада за 2018 годину и исти је објављен на сату Градске
управе  Пирот,  за  који  је  прибављено  мишљење  надлежног  органа  државне  управе  из
делокруга заштите животне средине, а са циљем планирања контроле  непосредне примене
закона  и  других  прописа  тј.  планирање мера  и  активности,  превентивног  деловања
инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења
активности нерегистрованих субјекта.  У наведеном плану  у коме  је  испланирано вршење
редовног инспекцијског надзора, приказан је и  очекивани обим ванредних инспекцијских
надзора  за  планирани  период,  као  и  други елементи од  значаја  за  планирање  и  вршење
инспекцијског надзора.

Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције 

Инспектор за заштиту животне средине сарађивао је са републичком инспекцијом за
заштиту животне средине и са комуналном инспекцијом.

Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у
вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе ресурса

инспекције и резултатима предузетих мера

На пословима инспекцијског надзора у области заштите животне средине ради један
инспектор и користи моторно возило заједно са комуналном, грађевинском и саобраћајном
инспекицијом. У канцеларији за рад користи компјутер са интернет приступом.

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције

Инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  се  придржавао  рокова  прописаних
позитивном законском регулативом.

Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору и поступање у
решавању притужби на рад инспекције

У извештајном периоду није било жалби од стране надзираних субјеката на решења
инспектора за заштиту животне средине, тако да није покретан другостепени поступак.



Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 

Инспектор за заштиту животне средине је као члан Мреже еко – повереника активно
учествовао  на  састанцима које  је  организовала  Стална  конференција  градова  и  општина.
Учествовао  је  и  на  тренингу  инспектора  за  заштиту  животне  средине  органа  локалне
самоуправе,  који  је  организован  у  Београду  од  стране  Министарства заштите животне
средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине - Семинар за инспекторе за заштиту
животне средине који врше инспекцијске надзоре из области заштите животне средине, као
поверене послове од 06-08.09.2017 године.

У  оквиру  програма  општег  стручног  усавршавања  -Закон  о  општем  управном
поступку, инспектор је учествовао на обуци службеника од 13-14.11.2017. године

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је положио испит за
инспекторе за заштиту животне средине сагласно Закону о инспекцијском надзору.

Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему 

Сви подаци се редовно ажурирају на сајту града Пирота.

Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора

Сви поверени послови се извршавају у складу са позитивном законском регулативом у
области заштите животне средине.

Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајних
поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела

инспекција

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине није подносио захтев
за покретање прекршајног поступка, нити за привредни преступ

                                                         Инспектор за заштиту животне средине

                                                                                   Драгана Ћирић


