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На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору („Сл.Гласник РС“
бр.36/135)инспекција за заштиту животне средине општине Бачки Петровац објављује:
ИЗВЕШТАЈ О РАД ЗА 2016 ГОДИНУ

1.)Број спречених и битно умањених штетних последица(првентивно деловање инспекције)
Инспекција за заштиту живтоне средине је у 2016.години имала 10 пребвентивних инспекцијских
надзор где је 6 случајева нагано странкама на који начин треба да држе домаће животиње као и
ђубриште и осочне јаме а 4 случаја су везане за заштиту ваздуха и превентивно деловање како не
би дошло до загађења ваздуха.
2.)Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке
У 2016 години је инспекција за заштиту животне средине информисала јавност путем медија 9
пута и то за пројекте Сат за нашу Планету,Дан шума,Дан планете Земље,Сакупљање токсичне
амбалаже од пестицида и хербицида (у јуну и септембру) онда обавештавање јавности о
поднетим Захтевима о процени утицаја и вршењу мониторинга буке и аерозагађења.
Извшено је око 15 саветодавних посета и након тога је састављено толико исто аката о примени
прописа.
3.)Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
У 2016 години је извршен надзор над 14 субјеката и над 11 је урврђено да немају усклађено
пословање са законом а 3 субјекта су пословала у скалду са законом.
4.)Број откривених и отклоњених штетних последица(корективно деловање инспекције)

Корективно деловање инспекције је било у 10 наврата када је инспекција за заштиту животне
средине наложола мере које су странке отклониле у законски утврђеном року
5.)Број утврђених нерегистрованих субјеката
Такав је био само један субјекта у 2016 години и поступак је још у току због тога што
Министарство није решило по жалби тј. није донело Другостепено решење.
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.Инспектор општине Бачки Петровац је такође давао савете инспекцијама у општини
Бач,Оджаци ,Нови Сад а такође је са истим инспекцијама и сарађивао.
7.)Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских контрола)
У 2015 години није постојао Закон о инспекцијском надзору те се план рада другачије
доносио и на основу тога није могуће дати тачне податке о ванредним и редовним
инспекцијским контролама и тешко је дати саму процену остварења плана.
8.)Ниво координације инспекција
Инспекција за заштиту животне средине има веома добру сарадњу са комуналном инспекцијом
где заједничким и првентивним деловањем су отклоњене и опасности за здравље људи и
живитну средину.Такође је добра координација са грађевинском инспекцијом и
тржишном.Сарадња са ветеринарном инспекцијом и санитарном није на задовољавајућем
нивоу.Такође инспекција за зашти животне средине добро сарађује и са Полицијском станицом
Бачки Петровац као и са инспекторима оперативцима.
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.
10.)Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Странке којима је решењем наложено да отклоне недостатке су у року извршили своје обавезе те
због тога инспекција није морала да подноси прекршајне пријаве
11.)Законитост управних аката (број другостепених решења)
У два случаја су се странке жалиле на решења инспекције и то један случај је решен тако што је
Општинско Веће општине Бачки Петровац одбацило жалбу и странка се даље жалила суду а у
другом случају жалба која је прослеђена Министарству пољопривреди и заштите животне
средине од октобра до дана састављања овог извештаја није решена.

12.)Поступање у решавању притужби на рад инспекције
У 2016 на рад инспекције за заштиту животне средине није било писмених жалби.
13.)Обуке и друго усавршавање инспекције
Инспектор за заштиту животне средине је у 2016 години –завршио 2 курса е- обуке коју је
организовала Стална конференција градова и општина и добио је Сертификат Изградња
капацитета локалних инспекцијских служби ( обука је трајалаод 4 априла до 3 јуна 2016) и
Сертфикат Добро управљање у области заштите животне средине на локалном нивоу ( обука је
трајала од 10 октобра до 30 новембра)
14.)Иницијативе за измене и допуне закона и др. прописа

У 2016 години је инспектор за зашиту животне средине учествовао у измени и допуни
прописа који су усклађивани са Законом о прекршајима а такође и сви општинских Одлука
у којима је Дирекицја за грађевинско земљиште,комуналне делатности и путну привреду
вршила делатност а због њеног гашења ту делатност су преузела комунална предузећа и
општина.
15.)Мерама и проверама ажурности података у инфромационом систему
Инспекртор за заштиту животне средине ажурира податке на општинском сајту у вези заштите
животне средине и обавештава јавност о стању животне средине,саставља извештаје о квалитету
пијаће воде за насељена места ,извешраје за мониторинг буке и аерозагађења.
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 Управ као и Руководилац Одељења за
привреду,урбанизам,комунално стамбене и инспекцијске послове.
17.)Исход поступања правосудних органа
У 2016 години је инспекција за заштиту животне средине поднела две прекршајне пријаве које су
решене у корист инспекције и наплаћено је од стране прекршилаца 10.000,00 дин плус тошкови
судског поступка.

Табеларни приказ рада инспекције за заштиту животне средине за 2016.г
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Пројекат Сат за нашу планету
Пројекат Дани шума
Пројекат Дан планете Земље
Пројекат сакупљања токсичне амбалаже од
пестицида и хербицида
Пројекат озелењавања општине набавка
садница
Мониторинг буке у општини Бачки Петровац

1
1
1
2

1
1
1
2

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

Мониторинг амбијенталног ваздуха у Бачком
Петровцу

1

1

-

-

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 2017 и
програмски буджет
Програм рада инспекције за 2017
Захтеви за потребу израде Студије о процени
утицаја пројеката на животну средину
Прекршајне пријаве
Пријаве грађана и инспекцијски надзор у вези
отпада
(грађевинског,биоразградњивог,индустријског)
Одлука о заштити од буке и мерама заштите
од буке не територији општине Бачки
Петровац (пријаве грађана и мерења буке)
Одлука о условима држања домаћих
животиња на територији општине Бачки
Петровац (пријаве грађана у вези држања
паса,ђубришта ,крава и слично.)
Закон о заштити ваздуха(пријаве грађана на
загађење ваздуха прашином и хемикалијама)
Закон о заштити животне средине (разне пријаве грађана
у вези стања животне средине и то воде,дивље флоре и
фауне)

+ 1 од прошле
године

Начин решавања
жалба

Инспектор за заштиту животне средине
Татиана Милина Туранова,дипл.биолог

