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I УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за привреду, урбанизам, заштиту животне
средине, имовинско правне, стамбено комуналне и инспекцијске послове Инспекције за
заштиту животне средине, Општинске управе општине Тител за 2018. годину, донет је 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 2018. години, непосредне примене закона и других
прописа, те праћење стања на територији општине Тител из области заштите животне
средине.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за привреду, урбанизам, заштиту
животне средине, имовинско правне, стамбено комуналне и инспекцијске послове
Инспекције за заштиту животне средине је повећање ефективности и транспарентности, као и
јачање поверења грађана у општини Тител и:
 непосредну примену закона и других прописа,
 спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом
степену,
 праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
општине Тител,
 превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора.
Одељењe за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне, стамбено
комуналне и инспекцијске послове, Инспекцијa за заштиту животне средине, Општинске
управе општине Тител обавља послове на територији општине Тител са седиштем у Тителу,
Главна бр.1.
Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште циљеве које је потребно остварити,
задатке програмске активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, тј.
начин на који се мере остварени задаци односно програмске активности, рокови у којима се
задаци односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно
задатака, врсту активности и др.
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су 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 областима надзора који се
планирају остварити у 2018. години, а који су везани за Програмске активности инспекције за
заштиту животне средине, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их
треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се 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 Тител.

Послове из надлежности инспекције за заштиту животне средине врши један инспектор.
Инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама
општине Тител, а за свој рад је лично одговоран. Инспектор има право и дужност да у вршењу
инспекцијског надзора:













Изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни
државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и
други имаоци јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао
да их прибави по службеној дужности, и да их копира, у складу са законом;
Изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно
ангажована лица, физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и
заинтересована лица, као и физичка лица затечена на месту надзора;
Узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника,
односно овлашћених лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених
или радно ангажованих лица, сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да их
позива да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор;
Наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни
акти, евиденције, уговори и друга документација надзираног субјекта од значаја за
инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и чува;
Врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни и
други нестамбени простор, постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга
наменска превозна средства, друга средства рада, производе, предмете који се
стављају у промет, робу у промету и друге предмете којима обавља делатност или врши
активност, као и друге предмете од значаја за инспекцијски надзор;
Узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, у
складу са посебним законом и прописима донетим на основу закона;
Фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које
су предмет надзора;
Предузима друге радње ради утврђивања чињеничног стања према Закону о
инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/15) и посебном закону.

Циљ инспекције је да превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост
и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне
последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.

Однос извршених редовних и ванредних надзора
Редован инспекцијски надзор врши се према годишњем плану инспекцисјког

Ванредан инспекцијски надзор врши се када је неопходно да се, сагласно делокругу
инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по
живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица,
привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад
органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег
плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене
околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по представци
правног или физичког лица.
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева
надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а
које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да
се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи
од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора.
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, увидом
у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу
места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје,
просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете,
акте и документацију надзираног субјекта.

III ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора у области заштите
животне средине и службених контрола у 2018. години
Укупан број извршилаца
Укупан број дана у години
Викенди
Годишњи одмори – број дана
Празници – број дана
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
Број дана за Инспакцијски надзор / службене контроле
Број дана за едукације
Број дана за састанке
Број дана за контролу извршења изречених управних мера

1
365
104
29
8
224
169
5
30
20

Осим планираних активности које се спроводе Планом, а везане су за инспекцијски надзор,
едукације, редвиђене састанке, извршење управних мера и контролу истих у оквиру рада
инспекције заштите животне средине, спроводе се и непланиране активности за које је такође
потребно планирати време.
Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, запримљене
електронском поштом, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на
терену.

Правни основ
ЗАКОНИ:
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“ број 30/10 и 18/16)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16)
- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13 и 13/16)
- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/15)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09)
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10)
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13)
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09)
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник
РС“ бр. 135/04, 25/15)

ПРАВИЛНИЦИ:
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке
(„Службени гласник РС“ број 72/10)

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађења, као
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, 91/2010 и
10/2013)
- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС“, бр. 69/2005)
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 95/10 и 88/15)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“ бр. 56/10)
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутством за његово попуњавање („Сл.
гласник РС“, бр. 114/13)
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 106/09)
УРЕДБЕ:
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 11/15)
- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора
загађивања („Сл. гласник РС“, бр. 5/16)
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за
сагоревање („Сл. гласник РС“, бр. 6/16)
- 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)
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.
гласник РС“ бр. 84/05)
- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09)
- 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)

РЕД.
БРОЈ

1.

ОБЛАСТ НАДЗОРА

АКТИВНОСТ

Редован инспекцијски надзор

УЧЕСТАЛОСТ/
ПЕРИОД
ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА

ПРОЦЕНА
РИЗИКА

Спровођење Закона о заштити
животне средине

2.

Контрола примене Закона о
интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне
средине и прописа донетих на
основу овог закона, над
постројењима и активностима за
које дозволу у складу са овим
законом издаје надлежни орган
општине Тител.

3.
Контрола произвођача инертног и
неопасаног отпада, у објектима
привредних субјеката за које
надлежни орган општине Тител
издаје одобрење за градњу,
односно употребну дозволу.
4.

5.

Контрола сакупљања и транспорта
инертног и неопсаног отпада,
односно над радом постројења за
третман, односно складиштење,
поновно искоришћење и
одлагање
инертног и неопасног отпада за
које надлежни орган општине
Тител издаје дозволу на основу
Закона о управљању отпадом.
Контрола примене Закона о
амбалажном отпаду.

привредних субјеката који подлежу
обавези прописаној Законом о
заштити животне средине
током целе
- Правилник о методологији за годинe
израду националног и локалног
регистра
загађивања,
као
и
методологији за врсте, начине и
рокове прикупљања података.

Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који подлежу
обавези прописаној Законом о
интегрисаном спречавању и
контроли
загађивања животне средине.
Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који
обављањем своје делатности
генеришу инертан и неопасан отпад.
Ванредни инспекцијски надзор који
се ризика односи на незаконито
поступање са генерисаним отпадом
код привредних субјеката.
Редован инспекцијски надзор
оператера који поседују дозволу за
управљање неопасним отпадом.
Ванредни инспекцијски надзор који
се односи на незаконито поступање
са неопасним отпадом и
складиштење отпада без дозволе за
управљање отпадом
(нерегистровани субјекти).
Редован инспекцијски надзор

током целе
године

7.

Контрола примене одредби
Закона
о процени утицаја на животну
средину за пројекте за које је
орган
општине Тител надлежан за
вођење поступка процене утицаја.
Контрола над спровођењем мера
заштите ваздуха од загађивања у
објектима за које надлежни орган
општине Тител издаје одобрење
за изградњу,односно употребну

Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који подлежу
обавези прописаној Законом о
процени утицаја на животну
средину.

Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који подлежу
обавезама прописаним Законом о
заштити ваздуха.

средњи
степен
ризика

током целе
године

Стална контрола

током целе
године

средњи
степен
ризика

средњи
степен
ризика

стална
активност

стална
активност

Вандредни инспекцијски надзор

6.

средњи
степен
ризика

током целе
године

током целе
године

средњи
степен
ризика

средњи
степен
ризика

средњи
степен
ризика

дозволу.

8.
Инспекцијски надзор над
изворима
нејонизујућег зрачења за које
одобрење за изградњу и почетак
рада издаје надлежни орган
општине Тител.
9.
Контрола извора буке који се
користе за обављање привредне
делатности.

10.

Превентивно деловање
инспекције

11.
Контролни инспекцијски надзор

12.

Контрола нерегистрованих
субјекта који обављају делатност у
областима које су регулисане
прописима о заштити животне
средине

13.

Припрема и спровођење
инспекцијског надзора,
планирање
и усклађивање рада инспектора у
складу са законским прописима

Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који подлежу
обавезама прописаним Законом о
заштити од нејонизујућег зрачења.
Ванредни инспекцијски надзор који
се ризика односи на штетно дејство
нејонизујућег зрачења.
Редован инспекцијски надзор
привредних субјеката који подлежу
обавезама прописаним Законом о
заштити од буке.
Ванредни инспекцијски надзор који
се односи на Закон о заштити од
буке.
- Објављивање важећих прописа,
планова инспекцијских надзора и
контролних листи.
Обавештавање
јавности
о
сазнањима
инспекције о постојању озбиљног
ризика по животну средину и
предузетим мерама како би се тај
ризик отклонио или умањио.
- Пружање стручне и саветодавне
подршке надзираном субјекту.
Контрола утврђивања извршених
мера које су предложене, наложене
или наређене надзираном субјекту у
оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора.
Редовни инспекцијски надзор
нерегистрованих субјеката.
Ванредни инспекцијски надзор
нерегистрованих субјеката.
- Праћење промена законских
Прописа.
- Прикупљање података од значаја
за
вршење инспекцијског надзора.
- Израда извештаја.
- Обрада и анализа података о
обављеним инспекцијским
надзорима.
- Извршавање осталих редовних
послова у оквиру инспекцијског
надзора.

током целе
године

средњи
степен
ризика

стална
активност

током целе
године
стална
активност

током целе
године

током целе
године

континуирано

континуирано

средњи
степен
ризика

14.

Обука, оспособљавање, семинари
и
едукације у вршењу инспекцијског
надзора

континуирано

III – 1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ЕКОЛОШКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Критичан ризик

Висок ризик

Средњи ризик

Низак ризик

Незнатан ризик
1

2

3

4

5

ЛЕГЕНДА:
1.
2.
3.
4.
5.

Заштита животне средине у индустријским објектима
Заштита од нејонизујућих зрачења
Складиштење отпада, заштита од јонизујућих зрачења
Контрола управљања отпадом
Заштита од буке
Контола управљања хемикалијама, заштита ваздуха

Списак надзираних субјеката за редован инспекцијски надзор на територији општине Тител
Редни
бр.

Назив субјекта

Делатност

1. 7ДОО „Ћирић Агро МЂЖ“
.Главна 230. Тител

Гајење жита (осим пиринча),
легуминоза и уљарица

2. 8ДОО „TITEL COOP“
.
Змај
Јовина ББ. Тител

Гајење жита (осим пиринча),
легуминоза и уљарица

3. 1ДОО „АМАКС“ Нови Сад
Петра
Пиртића ББ Мошорин
4
.

Млекара

4. 1ДОО „ВРАНИЋ ФАРМ“ Вилово
Иве
5 Лоле Рибара 12. Каћ
.

Производња и промет
пилића и сточне хране

5. Живинска кланица ДБ „РОДИЋ“

Прерада и конзервисање
живинског меса

Тител
Лазе Костића 15. Тител

6. 1DOO „NELT“ Тител
6
.

Производња осталих
производа од пластике

7. 1„POLY-VERBUND-PREMIX“ DOO
8
Тител
.

Производња осталих
производа од пластике

Област
надзора
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Бука
Амбалажни
отпад
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом

Бр.
ред.прегледа

МЕСЕЦ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
X
1
X
1
X

1
X
1
X
1
X
1
X

8. „БОРКО ЧЕЛИК“ Шајкаш
Железничка 2. Шајкаш

Трговина на велико
отпацима и остацима

9. 2EUROWIN DOO Шајкаш
1
Петра
Драпшина 55. Шајкаш
10. BETA PLAST
Радничка 6. Шајкаш
11. PLASTAL
П
DOO
Л
Браће
Кркљуш бб Шајкаш
А
12. PROFIAKRIL DOO Шајкаш
Вељка Влаховића 55.

Производња предмета од
пластике за грађевинарство
Производња предмета од
пластике за грађевинарство
Производња металних врата
и прозора

13. НИС Петрол-Шајкаш
Николе Тесле бб. Шајкаш

Бензиска и аутогас пумпа

14. Бензинска пумпа „Мост“

Бензиска и аутогас пумпа

Производња осталих
производа од пластике

15. Бензинска пумпа „LUKOIL“
Тител

Бензинска пумпа

16. „АУТОЦЕНТАР ЗЛОКОЛИЦА“
Шајкаш

Бензиска и аутогас пумпа

Дозвола за
складиштење,
третман и
одлагање
отпада
Дозвола
отпад

1

X
1
X

отпад

1
X

отпад

1
X

отпад

X
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом
Контрола
мера заштите
дефинисаних
студијом

1
X
1
X
1
X
1
X

IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену:







Материјални положај инспектора
Повећање броја инспектора ради боље покривености територије општине
Потребно возило за рад на терену
Рачунар (таблет или лап топ) за рад на терену
Потребна опрема и средства за рад
Увођење јединственог информационог система.

Редовна размена искуства између инспекција и других државних органа, сарадња са
судским органима, тужилаштвом и полицијом и унапређење рада инспектора (едукација у
бољој примени Закона о инспекцијском надзору).

V ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Служба за инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана
инспекцијског надзора за 2018. годину.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редово ажурирати,
анализирати и контролисати у складу са потребама.
Инспектор заштите животне средине
Ивана Милинов

