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-Инспекција за заштиту животне средине-

Инспекција за заштиту животне средине општине у периоду од 23.05.2017. до 31.12.2017.,
oд дана  16.01.2017. до дана  23.05.2017. радно место инпектор за заштиту животне средине је
било непопуњено, је вршила инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору
(''Службени гласник РС'', бр. 36/2015), уз примену:

• Закона о заштити животне средине - који уређује интегрални систем заштите животне
средине  којим  се  обезбеђује  остваривање  права  човека  на  живот  и  развој  у  здравој
животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине;

• Закона о заштити ваздуха - овим законом уређује  се управљање квалитетом ваздуха и
одређују  мере,  начин  организовања  и  контрола  спровођења  заштите  и  побољшања
квалитета  ваздуха  као  природне  вредности  од  општег  интереса  која  ужива  посебну
заштиту;

• Закона о заштити од буке у животној средин - који  уређује субјекте заштите животне
средине  од буке;  мере и  услове заштите  од буке  у животној средини,  мерење  буке  у
животној средини; приступ информацијама о буци, надзор и друга питања од значаја за
заштиту животне средине и здравље људи;

• Закона о заштити од нејонизујућих зрачења -  овим законом уређују се услови и  мере
заштите  здравља  људи  и  заштите  животне средине  од штетног  дејства  нејонизујућих
зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења;

• Закона о управљању отпадом - који уређује врсте и класификацију отпада, планирање
управљања отпадом, субјекте управљања отпадом, одговорности и обавезе у управљању
отпадом;  организовање  управљања  отпадом,  управљање  посебним  токовима  отпада,
услове  и  поступак  издавања  дозвола,  прекогранично  кретање  отпада,  извештавање  о
отпаду и база података; финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга питања од
значаја за управљање отпадом. 

• Закона  о процени  утицаја  на  животну средину -   којим  се  уређује  поступак  процене
утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије
о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и
јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на
животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на
животну средину,

• као и Одлуке о контроли и мерама за заштиту од буке општине Сента – којим се утврђују
и одрећују зоне насеља и зона одмора и рекреације на територији општине Сента у циљу
преузимања мера за заштиту од буке.

У поступку надзора  над  применом свих законских  и  подзаконских норми из  области
заштите  животне  средине,  а  у  складу са  овлашћењима  укупно  је  обрађено  18 предмета.  Од
укупног броја предмета по којима је поступала ова инспекција,  3 предмета је примљено преко
писарнице, док је  14 предмета било по службеној дужности.  Донето је  4 решења о налагању
мера и отклањању недостатака, састављено је 23 записника о инспекцијском надзору, издат је 1
извештај о испуњености услова и написан је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. 



Превентивно  деловање  и  обавештавање  јавности,  једно  од средстава  остварења  циља
инспекцијског  надзора,  представља  и  превентивно  деловање  што  подразумева  тачно  и
правовремено  информисање  грађана,  пружање  стручне  и  саветодавне  подршке  и  помоћи
физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа, давање
предлога,  покретање  иницијатива,  упућивање  дописа  са  препорукама  и  слично,  а  чиме  се
подстиче  правилност,  исправност,  уредност,  безбедност  и  редовност  у  испуњавању  обавеза,
инспекција за заштиту животне средине је  у току 2017. године на порталу Општине Сента –
званична  интернет  презентација  www.zenta-senta.co.rs објавила  контролне  листе,  прописе  по
којима поступа. 

Инспекцијски надзор у облати заштите животне средине у 2017. години обављао је један
инспектор  за  заштиту  животне  средине.  Инспекцијски  надзор  у  области  заштите  животне
средине је вршен као редован, ванредни, и превентиван надзор. 

Налоге за инспекцијски надзор инспектору за заштиту животне средине је у 2017. години,
издавао  грађевински  инспектор,  вршилац  послова  руководилаца  инспекцијског  надзора.  У
поступку  редовног  инспекцијског  надзора,  инспектор,  поступајући  у  границама  предмета
инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге радње
које су садржане у контролној листи. 

У  погледу  врсте  надзора,  у  највећем  броју  случајева,  надзор  се  вршио  као  редовни,
теренски и канцеларијски надзор, који је се обављао на територији Општине Сента, а у складу са
годишњим планом. 

Приликом вршења  редовног инспекцијског  надзора  откривен  је  један  нерегистровани
субјекат  из области управљања отпадом, коме је  инспектор забранио обављањe делатности до
прибављања потребне дозволе од надлежних органа.  

У  једном поступку редовног инспекцијског надзора  инспекција  за  заштиту  животне
средине  општине  Сента прослеђивала  је  другим  инспекцијама  записнике  о  утврђеном
чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чланом 30.
Закона о инспекцијском надзору.

Највиши степен сарадње са другим инспекцијским службама остварен је са комуналном
инспекцијом.  Сарадња  се  огледала  у  контроли  рада  угоститељских  објеката  у  погледу
придржавања одредаба Закона о заштити од буке у животној средини и  општинске Одлуке о
контроли и мерама за заштиту од буке.

Инспектор  за  заштиту  животне  средине  је  задужен  да  врши  надзор  на  територији
општине  Сента,  који  обавља  и  на  терену  и  у  канцеларији.  Пријем  странака  обавља  се  у
канцеларији инспектора сваког радног дана од 7 до 15 часова. Инспектор за заштиту животне
средине, за вршење свог посла, користи службено возило, мобилни телефон и користи рачунар. 

Писаних притужби на рад ове инспекције у току 2017. године није било. 

Подаци о броју и начину решавања предмета исказани су у табели. 



Испектор за заштите животне средине
 Лила Ђембер, дипл.инж.зжс.

ПРЕДМЕТИ НАЛАГАЊЕ МЕРА САНКЦИЈЕ

ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
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1 Заштита ваздуха 1 1 1
2 Заштита од буке 2 4 6 4 3 1
3 Нејонизујуће зрачење 3 3
4 Управљање отпадом 4 4 4 2
5 Процена утицаја на животну средину 5 5 4 1

УКУПНО 2 17 19 13 6 1
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