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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНСПЕКЦИЈСКОГ РАДА 

 У ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ДОЉЕВАЦ 

 
 

 
 
Општинском управом руководи начелник Гордана Цветковић дипл.правник. 

 Као посебно, Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске 

послове обједињује инспекцијске и послове урбанизма и Одљењем руководи 

начелник Властими Анђелковић дипл.ецц. 

 Инспекција за заштиту животне средине актом о систематизацији спроводи се 

преко једног извршиоца са високом стручном спремом. 

 Поред послова из делокруга инспекције заштите животне средине Општински 

инспектор за заштиту животне средине по систематизацији обавља и послове: 

комуналног инспектора, саобраћајног инспектора и инспектора за путеве. 

 Радно место Општинског инспектора за заштиту животне средине 

распоређено је у Одељење за урбаниизам, имовинско правне и инспекцијске 

послове а непосредни извршилац је Драган Симић дипл.хем. 

 
 ЦИЉ 
 
 Општи циљ ове инспекције је деловање ради спречавања загађивања животне 

средине у свим њеним сегментима: ваздуха, земљишта и вода , као и заштита од 

штетног утицаја буке и нејонизујућег зрачења и чија надлежност је јасно прописана 

пратећим законима и повереним пословима јединицама локалне самоуправе. 

Другостепени орган је Министарсво пољопривреде и заштите животне средине. 
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СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА. 
 
 Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине 

дужан је да се придржава процедуре предвиђене Законом о инспекцијском 

надзору и Општем управном поступку. 

 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 ( У делокругу активности као инспектора за заштиту животне средине) 

 Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од 

загађења а за све делатности које се изводе у простору за које дозволу за изградњу 

издаје надлежни орган Општинске управе општине Дољевац. 

 Спровођење мера заштите животне средине предвиђене законом о процени 

утицаја на животну средину. 

 Надзор над активностима које произилазе из закона о управљању отпадом а 

односе се на неопасан и инертан отпад са територије општине Дољевац. 

 Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, 

одлагање, рециклажа) за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје 

надлежни орган  општинске управе општине Дољевац. 

 Заштиту од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за градњу 

издаје надлежни орган Општинске управе општине Дољевац. 

 Контрола нивоа буке на основу прописа којима се уређује заштита од штетног 

деловања буке на животну средину (становништво и животињски свет). 

 Вођење управног и извршног поступка у оквиру својих овлашћења. 

 Подношење захтева за покретање прекршајног, кривичног или привредног 

преступа код надлежних институција. 

 Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕКИ ОД ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПО КОЈИМА ПОСТУПА 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 

72/09,43/11 и 14/16) 

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 

загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13) 

2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 

36/09) 

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

("Сл.гласник РС", 

бр.114/08) 

3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Сл.гласник РС", бр.135/04) 

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 

(„Сл.гласник РС“ бр.84/05) 

- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање 

интегрисане дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/008) 

4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", 

бр.111/15) 

- Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16) 

5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

("Сл.гласник РС", бр.75/10) 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

("Сл.гласник РС", бр.72/10) 

6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) 

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15) 

- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10) 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", 

бр.56/10) 

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", 

бр.104/2009) 

- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.114/13) 



- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 

("Сл.гласник РС", бр.98/10) 

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 

- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", 

бр.104/09) 

- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 

8. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 

9.  Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 
91/10 и 14/16) 
  

АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА У 2016 ГОДИНИ 

 

Врста инспекцијског 

прегледа 

Планирано Реализовано 

Редован инспекцијски 

преглед 

10 10 

Ванредни инспекцијски 

преглед 

2 2 

Контролни инспекцијски 

преглед 

12 12 

Допунски инспекцијски 

преглед 

- - 

Инспекцијски преглед са 

Републичком инспекцијом 

4 4 

Притужбе на рад инспектора - - 

Обавештења, дописи, 

присуство састанцима 

- 1 

 

 
 Инспектор за заштиту животне средине нема нерешених предмета а све 

наложене мере су извршене од стране надзираних субјеката. 

  

 

 

                                                                     Општински инспектор за 

                                                                                         заштиту животне средине 

                                                                                                        комунални инспектор 

                                                                                                       саобраћајни инспектор 

                                                                                                        инспектор за путеве 

                                                                                        

_______________________________ 

 Дипл.хем. Драган Симић 

 


