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Годишњи план инспекцијског надзора Одељење за урбанизам, заштиту животне
средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове у општинској
управи Бач за 2019. годину доноси се у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском
надзору („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова
Инспекције за заштиту животне средине у 2019. години, непосредне примене закона и
других прописа, те праћење стања на територији општине Бач из области заштите
животне средине и комуналних делатности.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне
средине је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана
у локалну самоуправу општине Бач кроз:
1. непосредну примену закона и других прописа,
2. спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом
степену,
3. праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
општине Бач,
4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора.
У складу са Планом инспекцијског надзора, који садржи опште и специфичне
циљеве које је потребно остварити, задатке/програмске активности које је потребно
спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. начин на који
меримо остварене задатке односно програмске активности, рокове у којима се задаци
односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно
задатака, врсту активности и др.
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона
и других прописа тј., планираних мера и активности превентивног деловања
инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и
вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор,
као и друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним
циљевима који се планирају остварити у 2019. години, а који су везани за Програмске
активности Одељења за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне
послове и комунално стамбене послове, одговорност за реализацију задатака и
активности и у ком року их треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и
техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за
поступање инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора
Инспекције за заштиту животне средине обављају се свакодневно како у свом седишту
тако и на терену на територији општине Бач.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА
1. Надзор над спровођењем закона и прописа из области заштите животне
средине и то:
- прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке,
- заштита ваздуха од загађења, за које дозволу за изградњу дају надлежни
орган општине Бач,
- спровођење 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 активностима сакупљања, привременог складиштења и
транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за
које надлежни орган општине Бач издаје дозволу,
- заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за
изградњу и почетак рада даје надлежни орган општине Бач.
2. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови
инспекцијског надзора у области заштите животне средине.
3. Вођење управног и извршног поступка;
4. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка;
5. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
1.Активност : Инспекцијски надзор над применама одредаба из области
заштите животне средине
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне
послове и комунално стамбене послове
3. Правни основ
1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15 )
2. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)
3. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013,13/2016 и
98/2016-Одлука УС)
4. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС
и 14/2016)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010
и 14/2016)
6. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“,
36/2009 и 88/2010)
7. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)
8. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010 – испр. и 14/2016)
9. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009)
10. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.
135/2004 и 36/2009)
4.Одговорно Инспектор за комуналне послове и заштиту животне средине (један
лице
инспектор)
5. Циљеви
5.1. Основни циљеви
Надзор: Послове из надлежности инспекције заштите животне средине
врши инспектор који поред послова комуналне инспекције врши и
послове општинског инспектора за заштиту животне средине
ирегистратора стамбених заједница. Инспектор има право и дужност да
2. Јединица

у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте,
саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и
физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже
решењем, издаје прекршајне налоге односно прекршајне пријаве.
Послови из надлежности инспекције за заштиту животне средине се
обављају као поверени послови у складу са овлашћењима утврђеним и
прописима из ове области.
5.1.1.
Закон о управљању отпадом
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
Контрола споровођења мере по Закону о управљању отпадом
Постизање циља :
Временски рок :
Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

По службеној дужности и захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о заштити од буке у животној средини
(„Сл. гласник РС“, 36/2009 и 88/2010
Контрола споровођења мере по Закону о заштити од буке
Постизање циља :
Временски рок :
5.1.2.

Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

5.1.3.

По службеној дужности, захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о заштити животне средине
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон,
72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)

Контрола споровођења мере по Закону о заштити животне средине
Постизање циља :
Временски рок :
Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

По службеној дужности, захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о заштити ваздуха
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)
Контрола споровођења мере по Закону о заштити ваздуха
Постизање циља :
Временски рок :
5.1.4.

Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

По службеној дужности, захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о заштити природе
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016)
Контрола споровођења мере по Закону о заштити природе
Постизање циља :
Временски рок :
5.1.5.

Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

По службеној дужности, захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2009)
Контрола споровођења мере по Закону о заштити од нејонизујућег зрачења
Постизање циља :
Временски рок :
5.1.6.

Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним

По службеној дужности, захтеву
странке

инспекцијама и правосудним
органима

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Закон о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009
Контрола споровођења мере по Закону о процени утицаја на животну средину
Постизање циља :
Временски рок :
5.1.6.

Инспекцијским надзором на терену,
сарадњом са другим надлежним
инспекцијама и правосудним
органима

5.2 Специфични
циљеви

По службеној дужности, захтеву
странке

Период у току године :
Континуирано и по потреби

Обрада и анализа података, превентивно деловање, обука,
оспособљавање, семинари и едукације у вршењу послова инспекцијског
надзора
Обрада и анализа података о обављеном инспекцијском надзору
Постизање циља :
Период у току године:
Обрада и анализа броја издатих
записника, решења, закључака,
прекршајних пријава и осталих
службених аката

Континуирано
Израда извештаја

Превентивно деловање
Постизање циља :
Правовремено информисање
јавности објављивањем важећих
прописа, планова и контролних
листа као и пружање стручне помоћи

Период у току године:
Континуирано

Обука, оспособљавање, семинари и едукације у вршењу послова
инспекцијског надзора
Постизање циља :
Период у току године:
Припрема, планирање, упућивање и
оспособљавање инспектора из
области надлежности инспекције

Континуирано

6. Процена Ризика
Процена ризика у плану за 2019. годину инспекције за заштиту животне
средине вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним
областима односно на основу анализе стања у досадашњем вршењу
инспекцијског надзора као и на основу информација и података
добијених од других инспекција, других овлашћених органа и
организација као и физичких лица, а што је представљено и обрађено у
контролним листама за поједине области.
7. Ресурси
Моторна возила намењена за потребе рада инспекцијских органа,
штампани и електронски материјал, прибор, средства и уређаји
8. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора
Процена обима ванредних инспекцијских надзора, с обзиром на
природу и структуру надзора инспекције за заштиту животне средине
за 2019. годину инспекције вршена је на основу анализе стања у
досадашњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу
информација и података добијених од других инспекција, других
овлашћених органа и организација као и физичких лица. На основу
свега изнетог, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора ће
представљати значајан удео у укупним активностима инспекције за
зиштиту животне средине (очекивани обим око 30 %).
Табеларни приказ плана

Области
надзора
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину

Надзирани
субјекти

делтност

„Al Rawafed“
д.о.о. Србија

Гајење жита и
уаљарица-шифра
делатности 0111

Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Зштита од
буке

„Телеком“
Плавна

Кабловске
телекомуникацијашифра делатности
6110

низак

„Теленор“
Плавна

Бежичне
телекомуникацијешифра делатности
6120

критичан

„VIP-Mobil“

Кабловске
телекомуникацијашифра делатности
6110

критичан

Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Контрола
спровођења
поступка
процене
утицаја на
животну
средину
Укупан број
надзора:

ризик

1

2

3

4

5

6

7

МЕСЕЦИ
8
9

10

11

12

средњи

x

Група
објеката
Три објекта

x

x

x

средњи
Производнја метли
и четки-шифра
делатности-3291

средњи

Производња ел.
енергије

средњи

NIS-Zz
„Bačex“

Гајење жита и
уаљарица-шифра
делатности 0111

средњи

Силоси
„Слован
Аграр“

Гајење жита и
уаљарица-шифра
делатности 0111

средњи

СЗР
„Павлињи“

„БГС
ДЕЛТА БП
„

x

x

x

x

x

x

x

11

У складу са Годишњим програмом рада, руководилац одељења планира месечне
активности инспектора за комуналне послове и заштиту животне средине.
Предлози за унапређење рада

За унапређење ефикасности и ефективности у обављању инспекцијских
послова, потребно је:
1. усклађивање подзаконских и законских прописа
2. побољшање сарадње и комуникације органа управе
3. побољшање техничке опремљености
4. ажурирана и савремена интернет страница
5.набавка одеће и обуће за терен
Гаранција за остваривање самосталности и одговорности инспектора су, поред
материјалне сигурности, систематски планирана обука и континуирано стручно
усавршавање.

Инспектори за комуналне послове и
заштиту животне средине
Бранимир Аничић

