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На основу Чл.10 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015),
инспекција за заштиту животне средине општине Бачки Петровац доноси :
ПЛАН РАДА
ЗА 2018 ГОДИНУ
Послове надзора из надлежности инспекицје за заштиту животне средине ће обављати
један иснпектор као и до сада.У току 2018 године ће инспектор вршити и :
-ванредне и контролне инспекцијске надзоре
-све остале послове из Области заштите животне средине
-послове које му одреди Руководилац ,Начелник и Председник општине
-учествоваће на радионицама,семинарима,курсевима и обукама како би унапредио свој
рад
ЦИЉЕВИ
Општи циљ овог плана а и саме инспекције је спречавање загађења животне средине кроз
превенцију и деловање.Контрола субјеката на основу Законских одредби и кажњавање
свих који не поштују закон и решења инспекције.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са виском
стручном спремом (дилпмирани биолог) са звањем самосталног стручног сарадника и
завршеним е-обукама :инспекцијски надзор,заштита животне средине и управни
поступак.
Приликом инспекцијског надзора инспектор користи контролне листе а у вези
инспекцијског надзора сачињава записник.
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ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА
При изради овог плана инспектор је користио предходна искуства из инспекцијских
надзора.Планирање самог терена је отежано због тога што инспектор за заштиту животне
средине нема своје превозно средство већ једна кола користе још 3 иснепктора у
општини.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
-Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења за које
дозволу за изградњу даје надлежни орган општине.
-Примена закон и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке
-Спровођења мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја и
налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја
на животну средину.
-Надзор над управљањем отпадом(третман,одлагање,рециклажа) за сва постројења и
активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган општине.
-Заштита од нејонизујећег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни орган општине.
-Вођење посебних евиденицја у складу са законом ,као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине
-Вођење управног и извршног поступка
-Подношење захтева за покретање прекршајног поступка и подношење захтева за
привредни преступ
-Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору
-Обавештавање јавности путем веб странке општине о стању животне средине
-Учествовање у пројектима обележавања важних датума о екологији ,едукација грађана о
сепарацији,компостирању,сакупљању токсичне амбалаже о пошумљавању и слично..
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
-Закон о заштити од буке у животној средни(„Сл.гласник РС“,бр.36/09 и 88/10)
-Одлука о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији
општине Бачки Петровац („Сл.лист општине Бачки Петровац“бр.7/2015пречишћен текст)
-Правилник о методама мерења буке ,садржини и обиму извештаја о мерењу
буке(„Сл.гласник РС“,бр.72/10)
-Уредба о индикаторима буке,граничним вредностима ,методама за оцењивање
индикатора буке,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник
РС“,бр.75/10)
-Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“,бр.36/09,88/10 и 14/2016)
-Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање(„Сл.гласник РС“,бр.95/2010)
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-Правилник о условима ,начину и поступку управљања отпадним уљима(„Сл.гласник
РС“,бр.71/10)
- Правилник о начину и поступању управљања отпадним гумама(„Сл.гласник
РС“,бр.104/09 и 81/10)
-Правилник о условима и начину сакупљања,транспорта,складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.Гласник РС“,98/10
-Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС“,бр.135/04,36/09,72/09,43/11 и 14/16)
-Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл.гласник РС“,бр.135/04 и 36/09)
-Закон о заштити ваздуха („Сл.гласникРС“,бр.36/09 и 10/13)
-Закон о заштити од нејонизујућег зрачења(„Сл.гласник РС“,бр.36/09)
-Закон о заштити природе („Сл.гласник РС“,бр.36/09,88/10,91/10,и 14/16)
-Закон о хемикалијама(„Сл.гласникРС“,бр.36/2009,88/2010,92/2011,93/2012,25/2015)
-Закон о инспекцијском надзору(„Сл.гласникРС“,36/2015)
-Одлука о одређивању локације за одлагање инртног отпада(„Сл..лист општине Бачки
Петровац“,бр. 9/11)

МЕСЕЧНИ ПЛАН:
-Контрола општинских одлука није део вог плана јер у већини случајева инспекција за
заштиту животне средине поступа по захтеву странака
ЈАНУАР:
• Контрола базних станица мобилне телефоније Теленор на територији целе
општине(контрола нејонизујућег зрачења и налагање мера)
• Контрола дозвола за скалдиштење отпада
• Ванредне контроле
• Архивирање пописа аката који се воде под бр 501• Израда годишњег извештаја о рада за претходну годину
ФЕБРУАР:
•Бар-про д.о.о.Масарикова бб,Гложан(контрола дозволе за складиштење отпада)
• Контрола депонија за инертни отпад у општини Бачки Петровац
• Био ганга д.о.о.,индустријска зона Бачки Петровац(контрола дозволе за складиштење
отпадних уља и масти)
• Ванредне контроле
• Архивирање пописа аката који се воде под бр 501-
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МАРТ :
• Дом здравља Бачки Петровац М.Тита (отпад)
• Медикал-поликлиника,Бачки Петровац,улица јармочна (отпад)
•Сат за нашу планету-пројекат-заједно са школама и омладинском организациојм
• Обележавање светског дана шума-дељење бесплатних садница грађанима
• Обележавање светског дана вода
• Контрола инспектора по захтеву странке
• Ванредне контроле
АПРИЛ:
• Контрола продавница Гомекс,Универекспорт,Чепси,Мандарина,Подунавље у општини
Бачки Петровац (отпада)
• Контрола сервиса за поправку возила свих у Бачком Петровацу
(отпад,отпадна уља и отпадне гуме)
•Обележавање Дана планете Земље- заједно са обдаништем и школама и дељење
бесплатних садница грађанима
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
.
МАЈ:
• Црео –С инжињеринг,СЗР,СВ.Марковића Маглић
• Д.о.о.“РАМ“ улица М.Хрубика Бачки Петровац (отпад,бука,аерозагађење)
• Обележавање Дана птица, Светског дана биодиверзитета и Дана паркова
•ОЗЗ „Златно зрно“ –силоси Гложан –(бука,аерозагађење)
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
ЈУН:
• Базени Маглић ,ИЛРибара Маглић (сепарација отпада,бука)
• Аквапарк Петроленд,Бачки Петровац,Новосадски пут бб (сепарација отпада)
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
• Обележавање Дана заштите животне средине
ЈУЛ:
• Бензинске станице:Лукоил,Бапекс,Авиа(Студија о процени утицаја)
• Д.о.о.“Агроплод“ Гложан улица М.Тита и инсдустријска зона силоси и
пластеници(отпад,бука,аерозагађење)
• Контрола депонија за инертни отпад у општини Бачки Петровац
• Контроле инспектора по захтеву странака
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АВГУСТ:
• Војмедикал,индустријска зона Бачки Петровац (отпад ,опасне материје)
• Клуб Врбара летња башта ,14 ВУСБ,Бачки Петровац (бука,отпад)
• СУР Сценарио летња башта ,М.Тита 3,Бачки Петровац,(бука ,отпад)
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле

СЕПТЕМБАР:
• Пуцовски & Бартош стоне д.о.о.Лењинова,Бачки Петровац (бука ,отпад)
• Ковач каменорезница ,Јана Марчока ,Бачки Петровац (бука,отпад)
• Контрола депонија за инертни отпад у општини Бачки Петровац
•Марбо продукт фабрика чипса,Маглић,(аерозагађење)
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
ОКТОБАР:
• Вин фарм д.о.о. Ледине 97 Кулпин (отпад,ваздух ,бука)
• Контакт траде д.о.о. ,Ј.Јесенског бб,Бачки Петровац (бука ,отпад)
• Лампоне д.о.о.,индустријска зона бб,Бачки Петровац (отпад)
• Контроле инспектора по захтеву странака
•Израда предлога плана рада за 2018.г.
• Ванредне контроле

НОВЕМБАР:
• Д.о.о. Дем,М.Тита Кулпин,(отпад,бука ,аерозагађење)
• Ковач каменорезница ,Ј.Марчока ,Бачки Петровац (бука,аерозагађење,отпад)
•Објекти за припрему хране (отпадна уља и отпад)
• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
ДЕЦЕМБАР:
• СБ никл,Маглић, Ђ.Салаја 19 (отпад,бука)
• Каменорезац Спевак ПР,Кулпинска ,Бачки Петровац (бука,отпад)
•Контола вулканизерских радњи (отпадне гуме)
• Контрола стоматолошких ординација (отпад)
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• Контроле инспектора по захтеву странака
• Ванредне контроле
• Ажурирање и архивирање предмета
Инспектор за заштиту животне средине
________________________________
Татиана Милина Туранова,дипл.биолог
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