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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ
На основу члана 44.став.и 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ број 36/2015)
Инспектор заштите животне средине Општине Ковин даје следећи извештај:
Општинска управа Ковин, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне
средине има систематизовано радно место инспектора за заштиту животне средине-шеф инспекције.
Током 2015 године сходно надлежностима, инспектор за заштиту животне средине вршио је
инспекцијски надзор у складу са законима:









Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'',бр.135/04, 36/09 )
Закон о заштити од буке у животној средини ( ''Сл. гласник РС'', бр.36/09)
Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04)
Закон о изменама и допунама Закон о процени утицаја на животну средину
(''Сл. гласник РС'', бр. 36/09)
Закон о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09)
Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09 и 88/2010)
Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ број 36/2015)

Коришћени су и други Закони који се доводе у везу са надлежностима како би се што тачније и
прецизније извршило прослеђивање предмета надлежним органима као и сви подзаконски акти,
донети на основу закона.
Инспекцијски надзор у 2015 год. такође обухвата и надзор у складу са Одлукама општине Ковин:
 Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији
општине Ковин (''Сл. лист општине Ковин'', бр.5/14)
 Одлука о димничарским усугама (Сл.лист општине Ковин", бр. 16/2012)
 Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин (''Сл. лист
општине Ковин'', бр.5/2011 и11/2014 бр.Одлука)
 Одлука о комуналном уређењу општине Ковин (''Сл. лист општине Ковин'', бр.16/2012)
 Одлука о мерама за заштиту од буке на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“
број 17/2016)
 Одлука о одређивању локација за одлагање инертног и неопасног отпада на територији
општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“ број 13/2010 и 11/2014-Одлука)
У извештајном периоду обавила је следеће послове и радне задатке:
Укупно примњених 62 предмета из области заштите животне средине од тога по службеној дужности
8 и по захтеву странке 12 предмета.
- Примљено је 4 захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. За ове
захтеве спроведен је поступак обавештавања јавности путем средстава информисања.
- Издата су 4 решења о одлуци о неприступању израде процене утицаја на животну средину и
такође је путем локалних медија обавештена јавност о донетој одлуци.и донето је једно решење о
потреби израде студије утицаја
- Уручено је 6 решења о отклањању недостатака.

Извршене су заједничке контроле са комуналним инспекторима и са Републичком ветеринарском
инспекцијом.
Инспекцијски надзор је углавном обухватао следеће области: заштита ваздуха, земљишта и воде,
заштита од буке, комунално уређење у општини Ковин, управљање отпадом, држање домаћих
животиња (паса, мачака, пчела и голубова).
Заштита ваздуха, земљишта и воде
У циљу заштите ваздуха извршена су мерења механичких честица у ваздуху на два места (у
делиблату и Ковину у трајању од 30 дана) у скалду Правилником о граничним вредностима емисије,
начину и роковима мерења и евидентирања података ( ''Сл. гласник РС'', 30/97 и 35/97) и
Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање
мерних места и евиденцији података (''Сл. гласник РС'', бр. 54/92 и 19/06 ).
Заштита од буке
У циљу заштите ваздуха извршена су мерења буке у животној средини на 11 мерних места у Ковину.
Радове је вршило ЗЗЈЗ Панчево
Ванредно мерење буке је извршено у једном силосу за житарице у Делиблату.
Отпадне материје
Инспекција за заштиту животне средине је заједно комуналним инспекторима радио на уклањању
дивљих депонија и уређењу градске и сеоских депонија.
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Поред наведених активности из области инспекцијског надзора у оквиру овог одељења радило се на
следећим пословима:
-Учешће у раду стручних тимова
Инспектор за заштиту животне средине је учештвовао у раду стручних тимова формираних на нивоу
општине Ковин. У тиму за решавање проблема паса и мачака луталица, у тиму за озелењавање и у
тиму на сузбијању комараца и крпеља.
-Присуство стручним скуповима
У току претходне године инспектор је присуствовао већем броју стручних скупова са разним темама
из области заштите животне средине.
- Комарци и крпељи
Надзор и третирање комараца вршено је са земље у периоду јун-август. А у јулу месецу једно
третирање са земље.
Сузбијање крпеља је вршено са земље хемијским путем једном у парковима а на купалишту
„Шљункара“ два пута и механичким путем - кошењем.
- Дератизацуја и дезинсекција
-

Третиране су хемијским путем све установе, школе, вртићи и централне парковске површине у
граду и свим насељеним местима

Контролне листе су доступне на интернет страници www.kovin.org.rs и могу се преузети.
Годишњи План инспекцијског надзора за 2017 годину је израђен у октобру месецу 2016 године и
прихваћен је од стране Министарства пољопривреде и заштиту животне средине.
Сви предмети су решени у законском року.
На једно решење инспектора је уложена жалба другостепеном органу. Предмет је враћен
првостепеном органу на поновни поступак.

Инспектор за заштиту животне средине је поднео више иницијатива за промену општинских одлука а
за законе из области заштите животне средине није.
Инспектор за заштиту животне средине није поднео захтев за покретање прекршајног поступкаилии
привредни преступ.
На рад инспектора није било притужби.

Инспектор за заштиту животне средине
Тивадар Богош, дипл.инж.

