РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
Општинска управа Тител

Oдељењe за привреду ,урбанизам,
заштиту животне средине, имовинско правне,
стамбено - комуналне и инспекцијске послове
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/135) инспекција за заштиту
животне средине општине Тител објављује:
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.ГОДИНУ
1.Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по законом заштићена
добра, права и интереса (превентивно деловање инспекције)
Инспекција заштите животне средине је у 2017. години имала 8 превентивних инспекцијских
надзора где је у 4 случаја налагано странкама на који начин треба да држе домаће животиње и осочне
јаме, а 4 случаја су везана за заштиту ваздуха и превентивно деловање како не би дошло до загађења
ваздуха.
Превентивно деловање инспекције остварује се: објављивањем важећих прописа, плана
инспекцијског назора и контролних листа на сајту Општине.
Инспекција за заштиту животне средине у току 2017. године на сајту општине Тител у документима
Инспекције, објавила контролне листе преузете из апликације Министарства заштите животне, Списак
контролних листа у Сектору инспекције за заштиту животне средине, по којима је ова инспекција
поступала.
У складу са одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/135),
инспекција за заштиту животне средине донела је предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за
2017. годину, на који је Сектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и
заштите животне средине дао позитивно мишљење (Број: 353-03-00296/2017-18 од 10.02.2017. године).
Наведени акти су објављен на сајту Општине Тител.
2.Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке
Укупно: 24
-примљених представки 14 ( 4 за буку, 8 за непријатне мирисе, 2 за отпад)
-службене саветодавне посета 2 ( контрола рада угоститељских објеката у погледу придржавања
одредаба Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и Одлуке
о радном времену трговинских и угоститељских предузећа и радњи и објеката за приређивање забавних
игара („Сл. лист општине Тител“ 9/2014).
-превентивних инспекцијских надзора: 8
-петиција грађана: 1
Све превентивне и саветодавне контроле су извршене у циљу подстицања и подржавања
законитости и безбедности у пословању и поступању надзираних субјеката.

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
У поступцима редовног инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине
примењивала је контролне листе преузете из апликације Министарства заштите животне средине, Сектор
инспекције за заштиту животне средине.
На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани субјекти
сврстани су у одређене категорије.
Приликом редовних инспекцијских контрола, инспектор је применио следеће контролне листе,
које су чиниле саставни део записника, и то:

1. Контролна листа за третман отпада (оператер) КЛ ОТП 03
2. Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
КЛ ОТП 20
3. Контролна листа за документацију (оператер) КЛ ОТП 01
4. Контролна листа за управљаче заштићених природних добара КЛ ПРИ 10
5. Контролна листа заштита ваздуха код бензинских станица КЛ ВАЗ 03
6. Контролна листа заштита ваздуха код постројења за сагоревање КЛ ВАЗ 01
7. Контролна листа заштита ваздуха код стационарних постројења КЛ ВАЗ 02
8. Контролна листа заштита од буке у животној средини КЛ БУК 01
9. Контролна листа заштита од нејнизујућих зрачења 2 КЛ НЕЈ 02
10. Контролна листа за отпадну гуму (оператер) КЛ ОТП 09
11. Контролна листа за отпадна уља (оператер) КЛ ОТП 06
12. Контролна листа поступање произвођача неопасног и инертног отпада КЛ ОТП-П 02
13. Контролна листа за складиштење отпада КЛ ОТП 02
14. Контролна листа о процени утицаја КЛ СПУ 01
15. Процена ризика и утврђивање приоритета.
Било је више усмених интервенција које су решене без покретања управних поступка.
У сарадњи са републичким инспекторима за заштиту животне средине извршено је више усмених
консултација, размена информација, достава писаних Обавештења и копија Записника.
У 2017. години извршено је 14 редовних надзора, над 6 је утврђено да немају усклађено пословање са
законом.
4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе (корективно деловање)
Корективног деловања инспекције је било у 8 наврата.
5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима
Није их било.
7. Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и
ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора разлога који нису ивршени
са разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор
Редовних инспекцијских надзора: 14
Редовних инспекцијских надзора који нису извршени: 1 (један) надзирани субјекат је затворио фирму.
Допунски налози: није их било.
Ванредних инспекцијских надзора (на захтев надзираног субјекта-потврђујући): 1
8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције
Највиши степен координације са другим инспекцијским службама остварен је са комуналном
инспекцијом и грађевинском инспекцијом. Сарадња се огледала у заједничким активностима, изласцима
на терен и контроли рада највише угоститељских објеката у погледу придржавања одредаба Закона о
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и Одлуке о радном времену
трговинских и угоститељских предузећа и радњи и објеката за приређивање забавних игара („Сл. лист
општине Тител“ 9/2014).
Координација је вршена и са републичком инспекцијом.

9. Материјални, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у вршњу
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворности употребе ресурса инспекције и
резултатима предузетих мера
У извештајном периоду у Одељењу за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско
правне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, инспекцијски надзор у области заштите животне
средине обављао је 1 (један) извршилац на територији општине Тител. За потребе рада инспектора
обезбеђен је рачунар, штампач и мобилни телефон. Аутомобил и фотоапарат је коришћен заједно са
другим инспекцијама (комунална и грађевинска).

10. Придржавање рокова 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.Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов
исход, број покренутих управних спорова и њихов исход)
Инспектор за заштиту животне средине, спроводећи одредбе закона из области заштите животне
средине, у току инспекцијског надзора о сваком извршеном прегледу и радњама саставио је записник и
један примерак доставио надзираном субјекту. Надзирани субјекти нису имали примедбе ни на један
записник састављен у 2017. години од стране ове инспекције.
Није било жалби па самим тим ни другостепених поступака ни управних спорова.
12. Поступања у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз посебно
истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле
У 2017. години није поднета ниједна притужба на рад инспектора за заштиту животне средине.
13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора
Инспектор за заштиту животне средине завршио је Тренинг инспектора за заштиту животне средине
органа локалне самоуправе одржан од стране Министарства заштите животне средине.
14. Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа
Није било.
15. Мере и провере преузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему
Инспектор у раду примењује одредбе Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.
18/16) и прибавља податке од значаја за инспекцијски надзор о којима се води службена евиденција (АПР
решења, дозволе о управљању отпадом, податке од Агенције за заштиту животне средине и сл.)
За потребе праћења стања у одређеној области и потребе праћења рада, инспектор уредно води
интерну Евиденцију података о инспекцијском назору у електронској форми, а што је прописано чланом
43. Закона о инспекцијском надзора.
Инспектор врши евиденцију предмета и кроз референтску свеску.
16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора
У току обављања инспекцијских послова инспектор је имао комуникацију (размена искуства и
информација) са републичким инспекторима за заштиту животне средине.
17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, пријавама
за прекршајни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција
У току 2017. године нису подношене прекршајне пријаве.

Инспектор за заштиту животне средине
Ивана Милинов

