Извештај - Перманентно образовање 2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор за надзор и предострожност у животној средини

ИЗВЕШТАЈ
Перманентnо образовање 2019

Београд
Новембар 2019

2019

0

Извештај - Перманентно образовање 2019

УВОД
Перманентно образовање и јачање компетенција инспекција, на свим нивоима, један је од
предуслова за напредак у области заштите животне средине у целини.
Сектор за надзор и предострoжност у животној средини Министарства заштите животне средине
врши инспекцијски надзор над спровођењем мера заштите животне средине које су прописане у
16 посебних закона и преко 250 подзаконских аката. Из појединих области као што су отпад,
ваздух, заштита природе, нејонизујућa зрачења, бука, рибарство и отпадне воде, важећим
прописима је вршење инспекцијског надзора поверено органима аутономне покрајине и локалне
самоуправе, што је за собом донело низ ограничавајућих фактора.
Полазећи од прописаних услова, Сектор за надзор и предострoжност у животној средини
Министарства заштите животне средине препознао је значај унапређења координације и
функционалности система поверених послова вршења инспекцијског надзора, као и
успостављање перманентног образовања инспектора за заштиту животне средине на свим
нивоима, што је између осталог уређено и Законом о инспекцијском надзору. Са перманентним
образовањем инспектора за заштиту животне средине започело се 2017. године када је обучено
100 инспектора за заштиту животне средине аутономне покрајине и локалних самоуправа за
вршење инспекцијског надзора у повереним пословима, а током 2018. године одржана су три
тематска семинара из области заштите природе, отпада и заштите ваздуха. На семинарима су,
поред инспектора за заштиту животне средине, учествовали тужиоци, судије, научне и стручне
институције као и невладине организације.
Активности перманентног образовања 2019. године реализоване су одржавањем два семинара,
и то:
 „Ка ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине” и
 „Под лупом - инспекција, цивилно друштво и медији у заштити животне средине”
Одржани семинари су били намењени инспекторима за заштиту животне средине на свим
нивоима, тужиоцима, судијама, организацијама цивилног друштва (невладине организације),
медијима и представницима других организација.
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Семинар
„Ка ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине”
Бор, 24.-28. јуни 2019. године

Први семинар у 2019. години у организацији Сектора за надзор и предострожност у животној
средини Министарства заштите животне средине одржан је у Бору, у периоду од 24.-28. јуна 2019.
године под насловом „Ка ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине”.
Одржани семинар у Бору као вид успостављеног перменентног образовања је био намeњен
инспекторима за заштиту животне средине на свим нивоима, тужиоцима и судијама, а учешће су
узели и представници Јединице за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор и
Мрежа инспектора Србије (МИНС). Семинару је присуствовало 67 учесника.
Учесницима семинара обратио се и министар заштите животне средине Горан Триван, који је,
између осталог нагласио да је обезбеђење законитости, успешна примена прописа и мера у
области заштите животне средине немогуће без јаке, стручне и организоване инспекцијске
контроле, указујући на значај добре сарадње инспекцијских служби, тужилаштва и судства у
борби против нелегалног збрињавања опасног отпада. Министар је истакао да ће се упркос
тешкоћама, наставити са откривањем и сузбијањем ове врсте криминала која представља
својеврсни злочин према држави и народу, и ту нема одустајања.
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Посебно значајно на одржаном семинару је била Панел дискусија „Улога инспектора у
тужилачким истрагама” из које су проистекли закључци за будуће заједничкo деловање
инспекцијских служби, тужилаштва и судства као и отворена дискусија о свим значајним
питањима из области заштите животне средине у оквиру одржаног округлог стола „Ка
ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине”.

Панел

Округли сто

Панел

Округли сто

Одржани семинар је оправдао постављене циљеве: да унапреди координацију поверених послова
у вршењу инспекцијског надзора везано за примену прописа из области заштите животне
средине, сагласно одредбама посебних закона и Закона о инспекцијском надзору, као и
поступање по поднетим пријава од стране инспектора за заштиту животне средине на свим
нивоима и санкционисање учињених прекршаја према животној средини од стране тужиоца и
судија.
Агенду, списак учесника, презентације и закључке са панел дискусије можете преузети са линка.
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Семинар
„Под лупом - инспекција, цивилно друштво и медији у заштити животне средине”
Зрењанин, 21.-25. октобар 2019. године

Други семинар у 2019. години у организацији Сектора за надзор и предострожност у животној
средини Министарства заштите животне средине одржан је у Зрењанину у периоду од 21.-25.
октобра 2019. године под насловом „Под лупом - инспекција, цивилно друштво и медији у
заштити животне средине”. Одржани семинар у Зрењанину као вид успостављеног
перманентног образовања је био први такве врсте намeњен инспекторима за заштиту животне
средине на свим нивоима, организацијама цивилног друштва и медијима, а учешће су узели и
представници Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), Јединице за подршку
Координационој комисији за инспекцијски надзор и Мреже инспектора Србије (МИНС).
Семинару је присуствовало 75 учесника.
Учесници семинара имали су прилике да се детаљно упознају са надлежностима и овлашћењима
инспектора за заштиту животне средине на свим нивоима, као и са начином функционисања
организација цивилног друштва чији је предмет деловања заштита животне средине и о улози
медија у заштити животне средине, као важних чинилаца у заштити и унапређењу животне
средине.

На одржаном семинару посебно значајне су биле радионице из заштите природе и индустрије у
којима су учесници заменили своје улоге, односно одлично су „одглумили” једни друге у
припремљеним студијама случаја.
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Радионица - Заштита природе

Радионица - Индустрија

Одржане радионице су оправдале постављени циљ унапређења вршења инспекцијског надзора
везано за примену прописа из области заштите животне, сагласно одредбама посебних закона и
Закона о инспекцијском надзору, као и унапређење улоге организација цивилног друштва и
медија у заштити животне средине. Закључци са одржаних радионица јасно су указали на
неопходност јачања међусобне сарадње за примену прописа из области заштите животне
средине.
У оквиру семинара организован је и округли на ком су учесници отворено разговарали о
моделима унапређења и јачања међусобне сарадње и наставак перманентног образовања, као и
унапређење примене прописа из области заштите животне средине. Након одржаног округлог
стола, проистекли су следећи закључци:
 Покренути иницијативу према Координационој комисији за инспекцијски надзор за
укључивање организација цивилног друштва у Радне групе.
 Интезивирати започету координацију у извршавању поверених послова.
 Јачање и унапређење међусобне сарадње инспекције, организација цивилног друштва и
медија.
 Размотрити могућност организовања тематских семинара.
 Преиспитати тренутни статус нацрта Протокола о поступању и сарадњи органа и
организација у сузбијању нелегалног убијања, заробљавања и трговине дивљим врстама
животиња као и могућност поновног активирања процеса његовог доношења.
 Приступити изради водича кроз инспекцијски надзор инспекције за заштиту животне
средине за потребе организација цивилног друштва и медија.

Округли сто

Округли сто
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Округли сто

Округли сто

Округли сто

Округли сто

Прво окупљање на једном месту инспекција, организација цивилног друштва и медијa, показало
се као одличан пут у реализацији заједничке идеје за унапређење заштите животне средине као
неизоставног фактора сваког сегмента друштвених активности и важних чинилaца на очувању
животне средине за будуће генерације.
Агенду, списак учесника, презентације и закључке са радионица можете преузети са линка.
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РЕЗУЛТАТИ
На одржаним семинарима, а нарочито кроз организоване панел дискусије, радионицe и округле
столове транспарентно се дискутовало о начинима и моделима заједничког решавања неких од
најзначајних питања из области заштите животне средине.
Решавање отворених питања из области заштите животне средине није лак и брз поступак, већ
процес који ће захтевати како финансијска средства, тако и максимално ангажовање свих
надлежних државних органа, научних институција, невладиних организација и медија, како би
законодавним путем и јачањем свести свих нас сачували и заштитили животну средину за
будуће генерације.
Учесници су одлично оценили овај вид образовања који представља добар пут да заједничким
снагама и разменом искустава унапредимо заштиту животне средине, као један од стратешких
циљева на путу ка ЕУ.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
 Наставити са перманетним образовањем и током 2020. године са свим релевантним
чиниоцима из области заштите животне средине.
 Наставити са координацијом у извршавању поверених послова.
 Реализацијa закључака са одржаних семинара у оквиру административних могућности.
 Јачање капацитета и превентивног деловања инспекција на свим нивоима.
 Имплементација и коришћење софтвера еИнспектор.
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