
РЕПУБИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 

Општинска управа  

Служба за инспекцијске послове 

 

Извештај о раду еколошког инспектора за 2016.годину 

 
У служби за инспекцијске послове систематизовано је три рада места за 

инспекторе, од којих је на једном радном месту еколошки инспектор са виском 

стручном спремом. 

Еколошки инспектор обавља, јединици локалне самоуправе, законом 

поверене послове, као и послове примене општинских одлука донетих на основу 

закона и других прописа у области заштите животне средине. 

Еколошки инспектор је у 2016. години поступајући по Закону о процени утицаја 

на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09); Закону о заштити животне 

средине (“Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16); Закону о заштити 

ваздуха (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13); Закону о заштити од буке у животној 

средини (“Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 88/10); Закон о заштити од нејонизујућих зрачења 

(“Сл. гласник РС”, бр. 36/09); Закону о заштити природе (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 

88/10, 91/10 и 14/16); Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 

14/16);  Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15), Уредбама и 

правилницима који произилазе из наведених закона; Одлуци о заштити од буке на 

територији Општине Лајковац (Сл. гласник Oпштине Лајковац  бр. 1/12); Одлуци о 

заштити споменика природе “Два Храста” Врачевић ( Сл. гласник Општине Лајковац бр. 

9/02) имао свеoбухватно двадесeт четири предмета.  

У оквиру двадесет четири предмета, пет се односе на доставу података 

тражених по службеној дужности, урађено је седам решења за локални катастар 

загађивача, два вануправна предмета- достава података и обавештење, четири 

записника, прослеђене су две пријаве републичкој инспекцији за заштиту животне 

средине и једно обавештење, два обавештења странкама. 

На основу Закона о инспекцијском надзору  Општина Лајковац је израдила 

Годишњи план рада еколошког инспектора за 2017. годину и на исти добила позитивно 

мишљење од Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Еколошки инспектор се едуковао путем интернета и у консултацијама са 

другим инспекторима за заштиту животне средине, разменом информација и искуства. 

Инспектор је имао успешну сардњу са комуналним и грађевинским инспекторима 

Општине Лајковац, са Републичком инспекцијом за заштиту животне средине и са 

комуналним предузећем у Општини.                             

                                                                                                

 

У Лајковцу, 30.01.2017.г. 


