
 

 

1.5. СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

У сектору се обављају послови који се односе на: спречавање и контролу загађивања 
животне средине; заштиту и коришћење природних ресурса и добара; заштиту од 
хемијског удеса код САВЕСО постројења; контролу хемикалија и биоцидних 
производа, заштиту земљишта и вода од загађивања; заштиту од јонизујућих и 
нејонизујућих зрачења; поступање са отпадом; прилагођавање рада инспекције за 
заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима 
Европске Уније у циљу спровођења Препоруке Савета Европе и Скупштине Европе 
о Минималним критеријумима за инспекцију заштите животне средине; израду 
извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора; учешће у припреми 
стручних основа у изради прописа; обавља и друге послове из ове области. У 
Сектору инспекције за заштиту животне средине образована је ужа унутрашња 
јединица: 

Одељење за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне 
производе обавља пословe који се односе на: инспекцијски надзор у области 
заштите од хемијског удеса у Севесо постројењима; инспекцијски надзор према 
Закону о хемикалијама, Закону о биоцидним производима, Закону о забрани, 
развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом 
уништавању и другим законима из области заштите животне средине; обављање 
ванредних инспекцијских надзора у случају великог хемијског удеса; непосредан 
надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе и обављање заједничких инспекцијских прегледа 
са инспекторима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству, 
другим службама и стручним организацијама везаним за заштиту од хемијског 
удеса; обавља и друге послове из ове области. 

У Зајечарском управном округу у подручној јединици широј од 
подручја управног округа – један инспектор за заштиту животне 
средине са седиштем у Зајечару. 

 
Сектор инспекције за заштиту животне средине 

http://www.eko.minpolj.gov.rs 

Одељење за велике хемијске удесе, хемикалије и биоцидне производе 

руководилац Групе Славиша Банковић 

адреса: 18000 Ниш, Страхињића бана бб; 018/505-159 

 

инспектор заштите животне средине Емила Тошић 

адреса: 19000 Зајечар, Пана Ђукића 1 тел: 019/428-900. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eko.minpolj.gov.rs&h=5AQECuvmI

