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Ж и т и ш т е                                                                                       

 

  

                                                             Извештај о раду  

                               инспекције за заштиту животне средине за 2016.годину 

 

          Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у спровођењу поверених 

послова и послова из изворне надлежности инспекцијског надзора  за 2016. годину.  

Посебни закони којима су утврђени садржина, границе и овлашћења, права и обавезе при 

вршењу инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине су: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04,36/09,72/09,43/11 и 

14/16) 

- Закон о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 10/2013) 

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

- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр.135/04) 

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

 и на основу  одлука које је донела Скупштина општине: 

- Одлука о начину држања домаћих животиња на територији Општине Житиште 

(„Сл.лист општине Житиште“, бр.7/10) 

- Одлука о спровођењу превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

општини Житиште („Сл.лист општине Житиште", бр.7/11) 

- Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене („Сл.лист општине 

Житиште“, бр.23/16). 

                Инспекција за заштиту животне средине поступајући по законима, уредбама и  

 правилницима у оквиру ове области, као и на основу општинских одлука, имала је 60 

предмета. Од тога 3 предмета у вези аерозагађења, 5 у вези буке у животној средини, 4 у 

вези надзора из области заштите животне средине, 5 у вези одлагања инертног отпада, 5 у 

вези процене утицаја на животну средину, 10 утврђујућих инспекцијских прегледа заједно 

са комуналним инспектором у вези испуњености услова за држање домаћих животиња, 

поднето 9 извештаја о уређењу и одржавању јавних зелених површина. По службеној 

дужности извршена су 3 контролна прегледа на јавним површинама (продаја робе ван 

пословних просторија) на основу радног налога у акцији сузбијања нелегалног промета 

дувана, истовремено је извршена и контрола промета робе широке потрошње, 

пољопривредно-прехрамбених производа, обухваћено је око 60 учесника. Странкама су  

изрицане мере забране недозвољене трговине, указано на законска решења и последице 

кршења закона. Заједно са колегом комуналним инспектором контролисане су акције 

везане за систематску дератизацију јавних установа и јавних површина, као и 

дезинсекцију где само пратили акције и сачинили  4 записника. 

 



       -  Члан сам Kомисије за интервентне радове на зеленим јавним површинама, обишли 

зелене јавне површине у свим насељима, записнички констатовали и извршили 

обележавање стабала за орезивање и вађење оболелих стабала, као у расподелу исеченог 

дрвног материјала социјално угроженим грађанима. Поступали и по захтеву странака. 

 

      -  Члан сам комисије за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица, где се 

разматрају и дају предлози за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед 

уједа паса непознатог власника. У току ове године вансудским поравнањем решена су 34 

предмета. 

       -   Задужена за рад са пољочуварском службом која је достављала записнике са терена 

на основу којих је инспекција поднела прекршајне пријаве и доставила више опомена у 

вези паљења стрњишта и загађења ваздуха.  

        - Укључена сам у пројекат имплементације IPPC/IE Директиве у постројењима за 

интензиван узгој живине и свиња. Центар за чистију производњу Технолошко- 

металуршког факултета, Универзитета у Београду који реализује овај пројекат у сарадњи 

са Министарством пиљопривреде и заштите животне средине Републике Србије, а уз 

финанскијску помоћ Амбасаде Шведске у Београду.  

Пројекат траје две године, од априла 2015. До априла 2017. године. Основни циљ пројекта 

је подршка надлежним органима и оператерима у усвајању одрживог приступа за 

имплементацију IPPC/IE Директиве у постројењима за интензиван узгој живине и свиња.  

 У оквиру пројекта имали смо заједничке радионице за надлежне органе и оператере, 

посете изабраним постројењима, обуке за представнике локалних самоуправа и 

инспекције кроз семинаре и рад на терену,као и активно учешће у припреми интегрисаних 

дозвола. Десет изабраних оператера добили су помоћ у изради захтева за интегрисане 

дозволе са пратећом документацијом, док  ће се за десет оператњера који су стекли услове 

израдити нацрт дозволе. У овај пројекат су ушле и наше две фарме и то фарма Мат-Пиле у 

Банатском Двору и Бан. Карађорђеву. Тим експерата ће извршити анализу постојећих 

процедура и дати препоруке када је у питању инспекцијски надзор у постројењима за 

интензиван узгој живине и свиња. Биће израђене чек листе за инспекцију предметних 

постројења као и практична обука. 

- Члан сам комисије за попис објеката који су грађени без грађевинске дозволе и  

подлежу поступку легализацији на основу Закона о закоњењу. Попис је обављен у 6 

насељених места, скоро свакодневним обиласком терена у току 2016.године 

      - Остварена је и добра  сарадња са репибличким и покрајинским инспекцијама 

(заштитом животне средине, ветеринарском, водопривредном) као и редовна сарадња са 

општинском комуналном и грађевинском инспекцијом. Остварена је и добра сарадња са 

Полицијском станицом и Судом за прекршаје.  

     -  Учествујем у изради нових Одлука као и на допуни или измени већ постојећих.У 

сваком моменту помажем колегама и углавном радимо заједнички инспекцијски надзор.  

     -  Инспектор за заштиту животне средине се едуковао на семинарима те путем 

интернета у циљу успешнијег решаваља радних задатака. 

 
 

                                                                                     Инспектор за заштиту животне средине 

                                                                                                         Слободанка Радојчић 

  

 


