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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр.
36/2015,44/2018 и др. закон и 95/2018) инспекција за заштиту животне средине општине
Бачки Петровац објављује:
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020 ГОДИНУ
Надлежности инспекције за заштиту животне средине је обављање послова инспекцијског надзора
у контроли примене закона у области заштите животне средине са циљем да се превентивним
деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања
надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице. У циљу обезбеђења поштовања
закона, инспекција за заштиту животне средине налаже мере прописане законом и иницира
покретање поступка пред другим надлежним органима.Инспекција заштитте животне средине је у
2020 години радила и од куће како због ситације са цовид 19 вирусом тако и због боловања због
прелома.
У вршењу инспекцијског надзора и контроле инспекција за заштиту животне средине
примењује:
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - и др. закон,
72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон)
- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања,
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. Гласник РС ", бр. 91/2010,
10/2013 и 98/2016)
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", бр.135/2004 и 36/2009)
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/2008)
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл.гласник РС",
бр.135/2004 и 25/2015)
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.гласник РС“
бр.84/2005)
- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе
(„Сл.гласник РС“ бр.108/2008)
- Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 10/2013)

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.111/2015)
- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
("Сл.гласник РС" бр.5/2016)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/2016)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. Гласник РС", бр. 111/2015)
- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 88/2010)
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.75/2010)
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.гласник
РС", бр.72/2010),
- Одлука о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 7/2015-пречишћени текст и
1/2017)
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018 - др. закон)
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово
попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/2010 и 88/2015)
- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/2010)
- Одлука о одређивању локација за одлагање инертног отпада на територији општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 9/2010, 4/2011, 3/2015 и 1/2017)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр.56/2010 и
93/2019)
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", бр.104/2009 и
81/2010)
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл.гласник
РС", бр.114/2013)
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС",
бр.98/2010)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/2009)
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/2009)
- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
("Сл.гласник РС", бр.104/2009)
- Закон о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015)
- Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018
- др. закон)
-Инспекција за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора применом и
спровођењем закона и других прописа у области заштите животне средине, заштите ваздуха,
заштите од буке, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе,процене утицаја на
животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине,
управљања хемикалијама, управљања отпадом, објектима за које одобрење за градњу издаје
Општина утврђује испуњеност прописаних услова за обављање делатности привредних
субјеката у погледу заштите животне средине и поступа по захтевима енергетских субјеката
за доношење Извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине.
И на основу следећих закона:

- Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично
тумачење)
- Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и
30/2018 – др.закон)
-Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и
91/2019 - др. закон)
- Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", ћг. 4/77, 36/77 испр., 14/85,74/87, 57/89
и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", ћг. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94,28/96 ^ 64/2001 и
"Сл.гласник РС", бр. 101/2005 -др. закон)
- Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009,111/2009,
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)
У вршењу инспекцијског надзора основна правила рада представљају одредбе Закона о
инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15 и 95/2018) и подзаконска акта
донета на основу истих.
1.) Број спречених и битно умањених штетних последица (првентивно деловање инспекције)
Инспекција за заштиту живтоне средине је у 2020. години имала 6 превентивних саветодавних
инспекцијских посета где је 3 случајева наложено странкама да отклоне недостатке у вези
управљања отпадом, 2 у вези аерозагађења и 1 у вези нејонизујућег зрачења.
2.) Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке
У 2019. години је инспекција за заштиту животне средине информисала јавност путем медија(ТВ
Петровац,Радио Петровац,Огласна табла општине и Месних заједница као и преко официјалне
странке општине Бачки Петровац) 80 пута и то за пројекте“Сат за нашу Планету“ и“ Сакупљање
токсичне амбалаже од пестицида и хербицида „као и обавештавање јавности о поднетим
Захтевима о процени утицаја и вршењу мониторинга буке и аерозагађења,обавештавање свих
загађивача на територији општине Бачки Петровац у вези локалног катастра загађивача.
Извшено је око 11 саветодавних посета (из области Заштите животне средине)и након тога је
састављено око 6 аката о примени прописа(Из области отпада и нејонизујућег зрачења.
3.) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
У 2020 години је извршен инспекцијски надзор над 21 субјеката(у вези отпада,буке и ваздуха), при
чему је код 3 урврђено да немају усклађено пословање са законом(отпад,ваздух) а 19 субјеката су
пословали у складу са законом. У вези ових инспекцијских надзора су попуњене контролние листе
и то 13 о отпаду ,5 о ваздуху ,2 о буци и 2 о нејонизујућем зрачењу (контролне листе се налазе на
сајту Министарства заштите животне средине www.ekologija.gov.rs .)
4.) Број откривених и отклоњених штетних последица(корективно деловање инспекције)
Корективно деловање инспекције је било у 3 наврата ( увези заштите животне средине и то у вези
прскања растиња на каналу ДТД тоталним хербицидима где је оштећена вегетација и приватне
баште,сеча дрвећа од стране Електорвојводине и сеча дрвећа од стране ДВД Дунав ) када је
инспекција за заштиту животне средине наложола мере које су странке отклониле у законски
утврђеном року.Мере су наложене записником.
5.) Број утврђених нерегистрованих субјеката
У 2020.години нису откривени субјекти који нису регистровани али је инспекција добила пријаву у
вези истих и на лицу места је утврђено да пријава није основана.

6.) Мере које су предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора
Инспекција за заштиту животне средине је користила идентичне мере у истим случајевима или
сличним случајевима како би се постигла правичност и уједначеност у раду. Контактиран је
Нови Сад Градску инспекцију у вези једног предмета о држању неопасног отпада као и у вези
нејонизујућег зрачења а у вези општинских Одлука контактиране су општине циркуларним маилом
и то 36 општина у Србији.
7.) Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских контрола)
месечни план вршења инспекцијског надзора је био следећи:
2019
планирано
остварено
разлог
јануар
1.Птт Србије,Коларова,Бачки
остварено
достављене
Петровац
Контролне листе и
Контрола котларнице на чврсто
Извештај о мерењу
гориво
емисије
2.Домаћа
млекара,Маглић,Ћирпанова 36
контрола котларнице на чврсто
гориво
фебруар

1.Контрола комуналних предузећа
ЈКП Прогрес-Бачки Петровац –
конторла рециклажног дворишта и
налагање мера у Записнику
2. ЈКП Комуналац Маглић) у вези
Дозвола о сакупљању и транспорту
неопасног отпада-ризик низак
3.Дом здравља Бачки Петровац
контола сепарације отпада
4.Агроплод ,Индустријска зона
Гложан,контрола котларнице на
чврсто гориво-котларница није
радила грејали су стакленике на гас

март

1. Агроплод ,Индустријска зона
Гложан,контрола поступања
са отпадом који није опасан
2. ПУ Вчиелка ,Предшколска
установа-сепарација отпада
3. Гимназија Јан Колар са
домом ученика у Бачком
Петровцу-сепарација отпада

остварено
достављене
Контролне листе и
Извештај о мерењу
емисије
остварено достављене
контролне листе
остварено
достављене Контролне
листе
остварено достављене
контролне листе
остварено,достављене
контролне листе

остварено,достављене
контролне листе

није остварено

Рад од куће због
ванредне
ситуације

није остварено

април

1Домаћа млекара
Маглић,Ћирпанова 36,контрола буке
од уређаја у млекари
2.Д.о.о“РАм“М.Хрубика,Бачки
Петровац метлара у
Кулпину,конторла котларнице на
чврсто гориво
3.Д.о.о“РАЈ“М.Хрубика метлара у
Индустријској зони у
Кулпину,контола поступања са
отпадом који није опасан

није вршено због
ванредне ситуације

Рад од куће због
ванредне
ситуације

рад од куће

није оставарено због
ванредне ситуације
није оставарено због
ванредне ситуације

није оставарено због
ванредне ситуације

рад од куће
рад од куће

рад од куће

4.Марбопродуцт д.о.о,производни
погон за прераду кромпира,заштита
ваздуха без контолног мерења
мај

1.Агромаркет д.о.о. Бачки Петровац
Индустријска зона ,поступање са
отпадом који није опасан
2.ЈКП Прогрес,Бачки
Петровац,складиштење инертног
отпада
3. . ЈКП Комуналац Маглић)складиштење инертног отпада

јун

1.Глоаквалис Д.о.о. Људевита Дудка
Гложан-складиштење инертног
отпада
2. Базени Маглић И.Л.Рибара
Маглић-контрола буке и налагање
мерења
3.Кафе Сценарио,угоститељски
објекат,контрола буке и налагање
мерења

остварено
достављене контолне
листе

неостварено

боловање због
прелома

неостварено

боловање због
прелома

није остварено

боловање
прелома

због

није остварено

боловање због
прелома

није остварено

боловање због
прелома

јул

1. Базени Маглић ,ИЛРибара Маглић
( отпад,бука)-ризик средњи
2.Аквапарк Петроланд-Бачки
Петровац- поступање са отпадом
који није опасан
3.Кафе Сценарио-Бачки Петровац
контрола буке у животној средини и
налагање мера
4.Вип мобил-конторла нејонизујућег
зрачења-Маглић
5.МТС –мобилна телефонија-Маглић
контрола нејонизујућег зрачења

август

1. Базени Маглић ,ИЛРибара Маглић
( отпад,бука)-ризик средњи
2.Аквапарк Петроланд-Бачки
Петровац- поступање са отпадом
који није опасан
3.Кафе Сценарио-Бачки Петровац
контрола буке у животној средини и
налагање мера

септембар 1. Биопласт д.о.о-Индустријска зона
бб Бачки Петровац
2.Блоцкс доо, (производња
врећа)насељено место Бачки
Петровац,(отпад)-ризик средњи
3.Стоматолошка ординација
Вујачић,Сладовићова бб-поступање
са отпадом који није опасан
октобар

неостварено

боловање због
прелома

неостварено

није радио у јулу

остварено
попуњене контролне
листе
попуњене контолне
листе и донета
забрана коришћења
попуњене контолне
листе
оставрено у вези
управљања отпадом а
у вези буке није
остварено
због нередовног
рада
остварено достављене
листе
остварено у јулу и
урађена контрола

оставрено
достављене
конторлне листе
оставрено
достављене
конторлне листе
није остварено
остварено

1 ДЕМ д.о.о.млин за житарице
Кулпин Нушићева 18

није оставрено

због великог
обима посла

2.Хашка М&Г месара,Кулпин
Ул.М.Тита-заштита ваздуха и
налагање мера

није оставрено

због
великог
обима посла

3.Агроплод д.о.о Гложан-поступање остварено достављене
саотпадом који није опасан
контролне листе
новембар

1.Птт Србије,Коларова,Бачки
Петровац

није остарено

2.Домаћа млекара ,Маглић
,Ћирпанова 36 контрола
стационарног извора-котларнице

остварено достављене
контролне листе

3.ХЛ принт Бачки
Петровац,Коларова,Бачки Петровац

није оставарено

поступање са отпадом
4.Петровец д.о.о.-М.Тита Бачки
Петровац-поступање са отпадом
децембар

1.Д.о.о. Рам експорт импортметлара,Бачки Петровац-контрола
котларнице и налагање мера
2.Агроплог д.о.о.-стакленициконтрола котларнице на чврсто
гориво

остварено достављене
контролне листе

штампарија није
радила-накнадно
утврђено да
штампање врши
друга фирма.

остварено
оставрено достављене котларница није
радила али је
контролне листе
грејање вршено са
гасом

У 2020. години је извршено 21 редовних контрола (планираних у Плану рада инспекције за 2020) а
ванредних контрола је било 25. План за 2020. годину је остварен око 53%, а разлози за његово
неоставрење су :
1.Ванредна ситуација због пандемије Ковид -19
2.Боловање инспектора
3.Велики број пријава у вези заштите животне средине у време чишћења водотока кроз Бачки
Петровац канала ДТД-230 твз.Бегеј.Чишћење је вршено од стране ВПД Дунав из Бачке
Паланке.Инспекција заштите животне средине заједно са комуналном инспекцијом је била на
терену у време извођенја радова и контролисано је да ли се радници предузећа држе оног што је
предвиђено пројектом.У новембру и децембру је инспекција заштите животне средине имала на
пракси практиканта Јарослава Сикору из Бачког Петровца проф.биологије и екологије.
Татиана Милина Туранова осим што контролише све законе које су поверени ЈЛС ради и као особа
одговорна за спровођење Програма коришћења средстава буджетског фонда за заштиту животне
средине,те спроводи Закон о процени утицаја,за обједињену процедуру издаје мишљењ и друге
обавезе које су везане за пројекте у којима општина Бачки Петровац.На основу свега горе наведеног
потребно је раздвојити инспекцију за заштиту животне средине и послове у вези заштите животне
средине и послове у вези заштите животне средине како би се оба два посла могла квалитетно
одрадити и испунити Планом зацртане циљеве.
8.) Ниво координације инспекција
Инспекција за заштиту животне средине је сарађивала са комуналном инспекцијом општине Бачки
Петровац и заједно су вршени инспекцијски надзори у вези заштите животне средине.Инспекција

за заштиту животне средине је сарађивала и са Републичком ветеринарном и тржишном
инспекцијом као и са Полицијском станицом Бачки Петровац.
9.) Материјанли,технички и кадровски ресурси инспекције
Инспекција за заштиту животне средине општине Бачки Петровац заједно са комуналном
инспекцијом, грађевинском и саобраћајном користи једно возило што није добро јер не може
ефикасно да делује у спречавању одређених мера и радњи које су у супротности за Законским
одредбама које контролишпе инспекција за заштиту животне средине. Остали ресурси у смислу
канцеларије и рачунарске опреме су коришћени само од стране инспекције за заштиту животне
средине. Инспекција за заштиту животне средине поседује канцеларију у којој је такође
координатор за избеглице, свој рачунар андриод мобилни телефон али штампач и скенер је у
канцеларији заједнички.
10.) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера када то захтевају
разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, инспектор је у
најкраћем року поступао по пријему телефонских или електронских пријава, излазио на терен и
предузимао мере из своје надлежности. Странке којима је наложено да отклоне недостатке су у
року извршили своје обавезе.
11.) Законитост управних аката (број другостепених решења)
Након жалбе на донето решење инспектор за заштиту животне средине(нејонизујуће зрачење) је
жалбу усвојио и донео друго решење.
12.) Поступање у решавању притужби на рад инспекције
Инспектор за заштиту животне средине у 2020 није имао притужбе на рад.
13.) Обуке и друго усавршавање инспекције
Инспектор за заштиту животне средине je imao Он лине обуке на зоом апликацији:Процена
утицаја на животну средину и укључивање јавностин,Ефикасно коришћење и управљање
отпадним водама,Зелени савети у циљу унапређења ефикасности рада ЈЛС,Балкански ваздух
између две ватре,Алохтоне алге у површинским водама,Иновације и климатске
промене,Имплементација директиве о индустријским емисијама.
14.) Иницијативе за измене и допуне закона и др. прописа

У 2020. години је инспектор за зашиту животне средине Татиана Милина Туранова је
учествовала у доради Локалног плана управљања комуналним отпадом и написала је
пројекат Мониторинг отпадних вода (2017-2019г) из три пречистача у општини Бачки
Петровац као постер презентацију.
15.) Мерама и проверама ажурности података у инфромационом систему
Инспектор за заштиту животне средине ажурира податке на општинском сајту
(www.backipetrovac.rs) у вези заштите животне средине и обавештава јавност о стању животне
средине, објављује извештаје о квалитету пијаће воде за насељена места, извештаје за мониторинуг
буке и аерозагађења, површинских вода на територији општине као и отпадних вода.
16.) Стање у области извршавања поверених послова
Инспектор за заштиту животне средине општине Бачки Петровац врши све поверене послове у вези
са Законским одредбама а такође врши и послове које му наложи председник општине, начелник

општинске Управе као и Руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално стамбене и
инспекцијске послове.Радни циљеви и оцена радних циљева су део овог извештаја з прилогу.
17.) Исход поступања правосудних органа
У 2020. години је инспекција за заштиту животне средине није давала прекршајне пријаве.
Табеларни приказ рада инспекције за заштиту животне средине за 2020г

Врста послова-опис
Дописи институцијама,поверенику за
информације од јавног значаја и слично..
Извештаји о раду о еко фонду и слично
Програм о коришћењу еко фонда за 2020 и
програмски буджет
ПЛАН рада инспекције за 2020
Захтеви за потребу израде Студије о процени
утицаја пројеката на животну средину
Прекршајни налози
Управљање отпадом
(грађевинског,биоразградњивог,индустријског)
+ пријаве грађана у вези отпада
Бука у животној средини
Закон о заштити ваздуха и (пријаве грађана на
загађење ваздуха прашином и хемикалијама)
Извештај за енергетску сагласност
Закон о заштити животне средине (разне
пријаве грађана у вези стања животне средине
и то воде,дивље флоре и фауне)
Закон о нејонизујућем зрачењу и пријаве
грађана
Пројекат сакупљања токсичне амбалаже од
пестицида и хербицида
Пројекат озелењавања општине набавка
садница
Мониторинг површинских вода у целој
општини
Мониторинг отпадних вода
Обједињена процедура
Јонизујуће зрачење-мерење у згради општине
Закон о отпаду процес издавања дозвола
Информације поверенику за инф.од јавног
значаја

Број
Начин решавања
предмета
(седница,
жалба
извештаја, решени нерешени
анализа)
4
4
3
1

3
1

-

-

1
8

1
8

-

-

/
13
6

/
13
6

-

-

3
10
5
2
4

3
10
4
2
4

1

-

-

-

2
2
2

2
2
2

1

-

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

-

-

Извештај и контролне листе о медицинском
отпаду
Извештај о стању земљишта
Донација ГИЗ-а за борбу против ЦОВИД-а
Редовних инспекцијских прегледа
Ванредних инспекцијских прегледа

Извештај саставила:
Инспекторка заштите животне средине
Татиана Милина Туранова,дипл.биолог
Tatiana-Milina Turanova
100067178-0102975805112
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