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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и ПОКАЗАТЕЉИ
ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. 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 2017 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 2017 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. 16/2012,11/2014-бр. Одлука и
1/2017-бр.Одлука)
• 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 1/2017 бр.Одлука)
У извештајном периоду обавила је следеће послове и радне задатке:
Укупно примњених 63 предмета из области заштите животне средине класификације 501.
- Примљено је 2 захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. За ове
захтеве спроведен је поступак обавештавања јавности путем средстава информисања.
- Издата су 2 решења о одлуци о неприступању израде процене утицаја на животну средину и
обавештена је јавност о донетој одлуци.
- Уручено је 13 решења о отклањању недостатака и поднето је 5 прекршајних пријава.

Извршене су заједничке контроле са комуналним инспекторима са грађевинским инспетором 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 квалитета ваздуха у насељеном месту Dелиблато, Ковин и
Плочица 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 10 мерних места у Ковину i 9
по насљеним местима. Радове је вршило ЗЗЈЗ Панчево
По налогу инспекције извршено је једно мерење буке у једном подном складиштењу-силосу у Гају

и у једном угоститељском објекту у Ковину.
Отпадне материје

Инспекција за заштиту животне средине је заједно комуналним инспекторима радио на санацији сеоских
сметлишта и на уклањању дивљих депонија и издао је 7 решења за санацију депонија и уклањању
дицљих 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 на неколико стручних скупова са разним темама из
области заштите животне средине и закона о инспекцијском надзору.
- Комарци и крпељи
Надзор и третирање комараца вршено је са земље и из ваздуха у периоду јун-август.
Сузбијање крпеља је вршено са земље хемијским путем два пута у парковима и на купалишту „Шљункара“.
- 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 2018 годину је израђен у октобру месецу 2017 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 даљи поступак.
На једно решење инспектора је уложена жалба другостепеном органу где је другостепени орган Одбио
жалбу као неосновану.
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 је поднео захтев за покретање прекршајног поступка .
На рад инспектора није било притужби.
Превентивно деловање је остварено објавом Плана рада инспекције на званичном сајту општине и
обавештењем странке о инспекцијском надзору. Сачињено је 50 записника из области 501 донето је 13
решења о отклањању недостатака као и 21 решења из делокруга Општинске Одлуке о уређењу и
одржавању јавних површина и Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији Општине Ковин.
У 2017 години ова инспекција је извршила више усмених саветодавних посета.
Ниво усклађености пословања . Контроле су извршене тако што су се надзирани субјекти обавештени о
инспекцијском надзору, инспектор је поседовао Налог за инспекцијско надзор и у законском року је донео
различите акте.
Корективно деловање инспекције – донето је 13 решења отклањању недостатака и покренуто је 5
прекршајних поступака.
Нерегистрованих субјеката није било за време контроле
Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора Извршене су заједничке контроле
са комуналним, грађевинским општинским инспектором као и са Републичком ветеринарском инспекцијом.
Остварења плана – План рада за 2017 годину је био преобиман а и због других обавеза и послова које су
издавани од стране руководиоца и начелника План је остварен око 60 %. Све контроле које нису испуњене
сврстане су у План рада за 2018 годину.
Ниво координације- Инспектор заштите животне средине је члан координационог тима за поверене
послове. У току 2017 године одржана су 3 састанка.
Материјали, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила- За инспектора обезбеђена
су службена возила, мобилни телефон , емаил и сл.
Придржавање рокрова- Придржавало се роковима који су прописани законом о инспекцијском надзору и
законом о уравном поступку.
Законитости управних аката- На решење инспектора заштите животне средине уложене су две жалбе
другостепеном органу. Другостепени орган је једну жалбу одбио као неосновану а једно решење је
прихватило , дао је упутство и наложио је инспектору да настави поступак.
Притужби на рад инспектора- На рад инспектора заштите животне средине је била једна притужба али
се она показала као неоснована јер је инспектор радио у складу са својим овлашћењима.
Обуке и други облици стручног усавршавања- Семинар у Београду у организацији Службеног
гласника Презентација Закона о инспекцијском надзору.
Семинар у Београду : поверени послови инспекцијског надзора из области заштите животне средине у
организацији Министарства заштите животне средине.
Иницијатива за измене и допуне закона и других аката – Није било званичних предлога за измене
закона али је било предлога за измену и допуну локалних општинских одлука.
Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему- Инспекција заштите животне средине не располаже информационим системом
Стање у области узвршавања поверених послова инспекцијског надзора- У општини Ковин
запослено је један извршилац у својству инспектора заштите животне средине – шеф одсека за
инспекцијске послове. Поверених послова има пуно и када се на то додају и обавезе које мора радити као
шеф инспекције очигледно је је то преобиман посао за једног извршиоца. Међутим, на све позиве и
захтеве странке излазило се на терен и проблеми су решени.

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

