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2016.ГОДИНУ ОПШТИНЕ КУЛА
Овај документ представља Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине
општине Кула, у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по
службеној дужности на подручју општине Кула , за 2016.годину , а донет је на основу
чл.44. Закона о инспекцијском надзору ( „ Сл.гласник РС „ бр.36/15).
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један
инспектор.
Поред инспекцијског надзора , инспектор за заштиту животне средине општине Кула, у
2016.години је континуирано радио на прикупљању и анализи података добијених помоћу
контролних листи и представки грађана , праћењу и анализирању стања у области
инспекцијског надзора и делокруга рада инспекције за заштиту животне средине са
освртом на процене ризика , прикупљању информација и података других државних
органа и анализом инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће
области. Инспекција за заштиту животне средине је у складу са планом рада редовно
сачињавала евиденције, извештаје , усклађивала и координирала инспекцијски надзор са
другим инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада инспектора за
заштиту животне средине.
Циљ рада и деловања инспекције за заштиту животне средине општине Кула је
спречавање загађивања животне средине и повећање поштовања еколошких стандарада.
Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са високом
стручном спремом.Инспекција за заштиту животне средине општине Кула, спроводи
инспекцијски надзор на територији насељених места општине Кула, и располаже са
једним службеним возилом ( један дан недељено ) . За потребе рада инспектора за заштиту
животне средине обезбеђен је 1 рачунар , 1 штампач, 1 копир, 1 дигитални фотоапарат.
Општи показатељи

У извештајној години закључно са 31.12.2016.години , отворено је укупно 155. предмета
по службеној дужности и по пријавама грађана који су се овом органу обраћали лично ,
телефоном , поднесцима преко поште , писарнице и електронском поштом ( систем 48
сати ).
Највећи број пријава односио се на контролу услова држања домаћих животиња на
територији општине Кула , урађен је и велики број контрола угоститељских објеката где
су се пријаве односиле на гласност емитовања буке од музичких уређаја из угоститељских
објеката у животну средину, урађен је и велики број контрола загађења ваздуха од разних
емитера привредних субјеката , као и утврђујуће и превентивне контроле оператера за
сакупљање и третман неопасног отпада, као и контроле БС утврђујућег карактера због
добијања енергетске лиценце за рад.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору чија је пуна примена ступила на
снагу 30.04.2016.године, инспекција за заштиту животне средине је донела
План
инспекцијског надзора за 2016.годину , објавила контролне листе и прописе по којима
поступа инспекција за заштиту животне средине.
Показатељи активности инспекције за заштиту животне средине
1. Превентивно деловање и обавештавање јавности
Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и
превентивно деловање што подразумева тачно и правовремено информисање
грађана , пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима ,
предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа , давање
предлога , покретање иницијатива , упућивање дописа са препорукама и слично , а
чиме се подстиче правилност , исправност , уредност , безбедност и редовност у
испуњавању обавеза , инспекција за заштиту животне средине је у току
2016.године на порталу Општине Кула – Званична интернет презентација kula.rs
објавила контролне листе, прописе по којима поступа. Преко система 48 сати се
могу пријавити проблеми грађана везани за област заштите животне средине из
свих насељених места.
2. Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима које се мере
контролним листама
У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утвђено је да је ниво
усклађености поступања или пословања са прописима , а који се мери контролним
листама задовољавајући нарочито у погледу емитовања буке у животну средину од
стране угоститељских објеката, загађења ваздуха од стране емитера привредних
субјеката и управљања неопасним отпадом од стране регистрованих
оператера.Овакво стање биће предмет појачаног превентивног и редовног
инспекцијског надора у 2017.години како би се извршила неопходна
уподобљавања.
На основу кинтролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора
надзирани субјекти свстани су у одређене категорије према којима ће се вршити
инспекцијски надзор. Нижи ризик подразумева и ређе контроле што значи да је
акценат на квалитету , а не на квантитету и да је надзор усмерен првенствено на
оне субјекте за које се установи да не послују у складу са законом .

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду је констатован одређен број угоститељских објеката на
територији општине Кула, који су повремено отворени за рад , па онда их
повремено физичка лица затварају . Врло је тешко затећи такве локале да раде јер
су углавном отворено у касним послеподневним часовима и понекад кад се
изнајмљују повремено за разне прославе. У 2017.години, ће се организовати рад
ове инспекције и ван радног времена да би се обишли и евидентирали овакви
угоститељски објекти и биле предузете законске мере.
4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2016.години , извршено је 7 редованих инспекцијски надзор: угоститељских
објеката , регистрованих оператера за управљање неопасним отпадом и економских
дворишта са домаћим животињама и на тај начин спроведена законска регулатива
Закона о заштити од буке , углавном ноћне контроле објеката, као и контроле
заштите ваздуха по Закону о заштити ваздуха , Закона о управљању отпадом и
Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Кула.
У току извештајне године извршеној 17. ванредних инспекцијских надзора
иницираних представкама грађана што је захтевало увиђај на лицу места ,
сачињавање записника , прикупљање неопходних података , састављање и
доношење управних аката и обавештавање грађана.
5. Координација инспекцијског надзора
Како би се постигла правилна и ефикасна примена Закона о инспекцијском надзору
остварена је са Комисијом за координацију инспекцијског надзора у делу изворних
надлежности јединице локалне самоуправе.
Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа
бржа и максимална међусобна информисаност , синхронизација акција и
ефикасност у предузимању мера неопходна је електронска повезаност са свим
инспекцијама и другим службама и институцијама што се очекује у наредном
периоду кроз обједињени систем е-управе.
6. Ресурси
У поступцима инспекцијског надзора инспектор није користио повећана
материјална средства. Неопходно је унапредити рад инспекције пре свега набавком
преносивих рачунара (лаптоп рачунари) , опремањем инспектора службеним
оделима и свакодневном употребом службеног возила. Ово и из разлога јер
упоредо расте број представки грађана по разним врстама и областима
инспекцијског надзора , као и потреба за инспекцијским контролама превентивним
и планираним од стране ове инспекције, што захтева свакодневно поступање и
спровођење управно инспекцијских радњи и поступака.
7. Придржавање рокова за поступање
Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера
уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози
спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину ,безбедност људи и

животиња , инспектор је по пријему телефонских пријава или оних које стижу
електронском поштом излазио на терен како би на основу процене степена ризика
одлучио о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о
чему је обавештен подносиоц пријаве.Управне радње и мере предузимане су и доношене у
законским роковима али ће се радити на томе да они буду још краћи нарочито када се
ради о изласцима на терен и обавештавању подносиоца предстаки.
8. Законитост управних аката
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Закон о инспекцијском надзору
2. Закон о управљању отпадом
3. Закон о заштити од буке
4. Закон о заштити ваздуха
5. Закон заштити од нејонизујућег зрачења
6. Закон о процени утицаја на животну средину
7. Закон о заштити животне средине
8. Закон о општем управном поступку
9. Закон о прекршајима
10. Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула
11. Одлука о мерама , начину и условима трајног уништавања коровске биљке
амброзије
О извршеном прегледу и радњама инспектор је састављао записнике и достављали их
странкама, а о резултатима обавештавани су подносиоци представки. У случајевима када
је у поступку надзора утврђено да одређени пропис није или је неправилно примењен
инспектор је доносио решење или зависно од процене ризика и тежине штетних
последица подносио Захтев за покретање прекршајног поступка . Укупно је поднето 63.
Захтева за покретање прекршајног поступка – углавном везани за непрописно држање
домаћих животиња – паса.
9. Притужбе на рад инспекције
У 2016.години није било поднетих притужби на рад инспектора за заштиту
животне средине.
10. Обуке запослених
Током 2016.године, Одељење за инспекцијске послове завршило је вишенедељну еобуку „ Изградња капацитета локалних инспекцијских служби „ у организацији
СКГО која је запосленима пружила кључна знања и информације о примени Закона
о инспекцијском надзору.
11. Информациони систем
Инспектор за заштиту животне средине је у свом раду за потребе инспекцијског
надзора користио информационе податке АПР, РГЗ . Уједно врши евиденцију

предмета кроз интерни електронски информациони систем Мега и референтске
књиге.
12. Прекршајни поступци
У 2016.години , поднето је 63. Захтева за покретање прекршајног поступка
везано за : услове држања домаћих животиња – паса.
Инспекција за заштиту животне средине је ангажована и на пословима пописа
бесправно саграђених објеката.
У току 2016.године , инспектор за заштиту животне средине је извршио :
- Редовне и ванредне контроле
- Врсте инспекцијског надзора : теренски и канцеларијски
- Остале послове из области Заштите животне средине
Извештај о раду по месецима :
Јануар
1. Контрола емитовања буке на дрвари „ Стојановић „ код предузетника Стојановић
Мирослава , у Кули , ул.Вука Караџића бр.78. , а на захтев Балаћ Крстана из Куле ,
ул.В.Караџића бр.76., а на основу решења инспекције за заштиту животне средине
бр.014-501-05/2016 од 11.01.2016.године, у коме је дат налог мера о мерењу буке у
дневном режиму рада дрваре. Мерење је извршено од стране овлашћене,
акредивоване и стручне куће за мерење буке.
Резултати мерења буке су били у дозвољеним граничним вредностима за дан.
Инспекцијски надзор је био ванредан , подразумевао је и теренски и канцеларијски
рад.
2. Контрола услова држања домаћих животиња – паса , Опарница Миодраг из
Црвенке, Записнички је утврђено чињенично стање о условима држања домаћих
животиња паса бр.014-501-07/2016 од 15.01.2016.године.
Инспекцијски надзор је био ванредан и обухватао је и теренски и канцеларијски
рад.
3. Контрола услова држања домаћих животиња – паса , Опарница Миодраг из
Црвенке , Решење са налогом мера које треба предузети од стране власника пса да
би услови за држање животиње били у складу са одредбама Одлуке о условима за
држање домаћих животња на територији општине Кула
Инспекцијски надзор је био ванредан.
Инспекцијски рад је обухватао канцеларијски рад.
4. Контрола емитовања буке у животну средину од Угоститељског објекта Бифе „
Ђурђевдан „ у Сивцу, ул.М.Тита бр.177, а на захтев Дамјановић Драгана из Сивца
бр.177. Записнички бр.014-501-169/2015-2 од 14.01.2016.године , је утврђено
чињенично стање у угоститељском објекту .
Инспекцијски надзор је био ванредан на захтев другог лица.

Обухватао је и теренски и канцеларијски инспекцијски рад.
5. Контрола управљања неопасним отпадом – отпадне аутомобилске гуме.
Сакупљање, транспорт, складиштење, сортирање, третман – пиролитички „
Нуклеус – Консалтинг „ у Црвенки , ул.Масарикова бр.7. Записнички бр.014-50114/2016 од 28.01.2016.године, је констатовано стање у фабриком кругу ,
обезбеђеност отпадне гуме у магацину за чување отпада, извршена је контрола
документације ДЕО образаца о дневној евиденцији отада, и годишњим
извештајима, резултатима мерења извршеним при пиролитичким третманима
отпадне гуме , емисија загађења ваздуха .
Инспекцијски надзор је био ванредан са утврђујућим карактером , на захтев „
Нуклеус – Консалтинг „ у Црвенки.
Обухватао је и теренски и канцеларијски рад.
Фебруар
1. Контрола испуњености услова за рад са аспекта заштите животне средине БС „
Кнез Петрол „ у Руском Крстуру , Кулски пут бб, за стицање услова за енергетску
лиценцу. бр.014-501-04/2016 од 10.02.2016.године. У току инспекцијског надзора
контролисани су утуцај буке на животну средину при раду БС „ Кнез Петрол „ у
Р.Крстуру, могуће емисије загађујућих испарења горива у животну средину,
управљање отпадом , отпадне воде, опасни и неопасни отпад , могућност
акцидентних ситуација и превентива .
Инспекцијски надзор је био ванредан – утврђујући на захтев БС „ Кнез Петрол „ у
Р.Крстур.
Обухватао је и теренски и канцеларијски рад.
Март
1. Контрола испуњености услова за рад са аспекта заштите животне средине БС
„Црвенка „ Фабрика шећера , ул.Масарикова бр.7., за стицање услова за
енергетску лиценцу , бр.014-501-21/2016 од 10.03.2016.године. У току
инспекцијског надзора контролисани су утицај буке на животну средину при
раду БС у кругу Фабрике шећера у Црвенки, могуће емисије загађујућих
испарења горива у животну средину, изграђеност сепаратора уља и масти ,
управаљање опасним и неопасним отпадом, отпадне воде , могућност
акцидентних ситуација и превентива.
Инспекцијски надзор је био ванредан – утврђујући на захтев Фабрике шећера у
Црвенки .
Обухватао је и теренски и канцеларијски рад.
Април
1. Контрола испуњености услова за рад са аспекта заштите животне средине
БС „ Интер Петрол „ доо Нови Сад , Кула ,за стицање услова за добијање
енергетске лиценце, бр.014-501-32/2016 од 01.04.2016.године. У току
инспекцијског надзора контролисани су утицај буке на животну средину при
раду БС у Кули, „ Интер Петрол „ доо Нови Сад , могуће емисије

загађујућих испарења горива у животну средину , изграђеност сепаратора
уља и масти , управљање опасним и неопасним отпадом , отпадне воде ,
могућност акцидентних ситуација и превентива.
Инспекцијски надзор је био ванредан – утврђујући на захтев „ Интер
Петрол „ доо Нови Сад .
Инспекцијски надзор је обухватао и теренски и канцеларијски рад.
Мај
1. Службена белешка – превентивни инспекцијски надзор.
Услови држања домаћих животиња . бр.014-501-62/2016 од
12.05.2016.године.
Инспекцијски надзор је био и теренски и канцеларијски.
2. Контрола испуњености услова за рад са аспекта заштите животне
средине на Гасној пумпи „ Гас Поинт „ доо Кула, ул.Б.Бухе бр.7., за
добијање енергетске лиценце за дистрибуцију течног нафтног гаса на
Гасној пумпи, бр.014-501-61/2016 од 12.05.2016.године. У току
инспекцијског надзора контролисан је утицај буке на животну средину
при раду Гасне пумпе, као и могуће емисије испарења гаса у животну
средину, управљање отпадом , отпадне воде , могуће акцидентне
ситуације и превентива.
Инспекцијски надзор је био ванредан – утврђујући на захтев „ Гас
Поинта „ доо Кула.
Инспекцијски надзор је обухватао теренски и канцеларијски рад.
При инспекцијском надзору је издат је налог за инспекцијски надзор и
послато је обавештење о и нспекцијском надзору привредном субјекту.
3. Контрола управљања неопасним отпадом „ Предузећа за производњу ,
трговину и услуге Ехпорт- Импорт „ Металургија 2004 „ доо Кула , у
складу са чланом 63 став 3 Закона о управљању отпадом , бр.014-50164/2016 0д 24.05.2016.године. Контролисан је начин управљања
неопасним отпадом, радни план постројења, документа о кретању отпада
, ДЕО 6, ГИО 3 , слање извештаја надлежном Министарству , решење о
регистрацији , дозволе за управљање отпадом.
Контрола је била најављена у виду обавештења. Инспекција је имала
налог за инспекцијски рад.
Контрола је била у виду планираног инспекцијског надзора .
Надзор је подразумевао припрему контролних листи.
Надзор је био теренски и канцеларијски.
Јун
1. Записници о извршеном инспекцијском надзору . Три превентивне ,
планиране инспекцијске контроле држања домаћих животиња :
Бр.014-501-67/2016-4 од 08.06.2016.
Бр.014-501-62/2016 од 10.06.2016.
Бр.014-501-75/2016 од 14.06.2016.

Надзирана физичка лица су обавештена путем обавештења о
предстојећем инспекцијском надзору. Уз налог потписан од стране
руководиоца .
Инспекцијски надзор је био теренски и канцеларијски.
Јул
1. Контрола управљања неопасним отпадом ПР Занатска радња „
Екопласт „ Кула, у складу са чланом 63 став 3 Закона о управљању
отпадом , бр.014-501-81/2016-4 од 12.07.2016.године. У току
инспекцијског надзора је контролисан начин управљања
неопасним отпадом – пластика, радни план постројења, документа
о кретању отпада , дневна и годишња евиденција кретања отпада ,
као и достављање извештаја надлежном Министарству , дозволе за
управаљање отпадом.
Контрола је била најављена у виду обавештења. Инспекција је
имала
налог за инспекцијски рад .
Контрола је била у виду планираног инспекцијског надзора.
Надзор је био теренски и канцеларијски.
2. Контрола услова држања домаћих животиња- свиње , у
домаћинству Чупић Зорана из Сивца. Записнички је констатовано
чињенично стање на теренун и донет је налог мера кроз исти
записник , бр.014-501-77/2016-4.
3. Контрола услова држања домаћих животиња – свиње, у
домаћинству Сабо Звонимира из Руског Крстура . Записнички
констатовано чињенично стање на терену и донет налог мера кроз
исти записник , бр.014-501-74/2016-3
Ове контроле држања домаћих животиња – свиња , су биле планиране
, власници животиња су били обавештени о инспекцијском надзору ,
инспекцијски надзор је извршен уз налог руководиоца инспекцијског
одељења, и уз адекватне контролне листе.
Надзор је обухватао и теренски и канцеларијски рад.
Август
1. Контрола услова држања домаћих животиња- свиње , у домаћинству
Новаков Милана из Сивца. На терену је записнички констатовано
чињенично стање, бр.014-501-85/2016 од 05.08.2016.године.
Контрола је била ванредна на захтев другог физичког лица.
Новаков Милан је обавештен да ће инспекција доћи у надзор, издат
је налог за инспекцијски надзор , а контролне листе су саставни део
сачињеног записника.
Контрола је обухватала и теренски и канцеларијски рад.
Септембар

1. Контрола управаљања отпадном водом , привредног субјекта „ АБЦ
ФООД „ Руски Крстур , на основу писменог захтева за
инспекцијски надзор од стране МЗ „ Руски Крстур „ . Записнички је
констатовано чињенично стање на терену , бр.014-501-108/2016 од
02.09.2016.године. Констатовано је да је Покрајинска инспекција за
заштиту животне средине већ дала „ АБЦ ФООД „ налог мера да се
изврши узорковање отпадне воде , и да се реши проблем
процуривања отпадне воде из таложног поља у оближњи сабирни
канал тако што ће се обезбедити ново таложно поље које ће бити у
могућности да прихвати сву отпадну воду из производног погона
фабрике , поготово у пуној сезони радова.
Инспекцијска контрола је била најављена путем обавештења .
Надзор је извршен уз налог за инспекцијски надзор и уз контролне
листе. Сачињена је службена белешка о извршеном инспекцијском
надзору , о чему је обавештена и МЗ „ Руски Крстур „.
Контрола је обухватала и теренски и канцеларијски рад и
ванредан.
2. Контрола држања домаћих животиња – свиња и говеда , у
домаћинству Медић Стевана из Куле, а на захтев другог лица да му
сметају непријатни мириси. На лицу места је констатовано
чињенично стање и сачињена је службена белешка о инспекцијском
надзору, бр.014-501-110/2016 од 05.09.2016.године.
Надзирано лице је обавештено о инспекцијском надзору , и
контрола је обављена уз налог потписан од стране руководиоца
инспекцијског одељења .
Надзор је био ванредан.
Надзор је обухватао и теренски и канцеларијски рад.
3. Контрола држања домаћих животиња – свиња, у домаћинству
Влашкалић Бранимира из Сивца , а на захтев другог лица . На лицу
места је констатовано чињенични стање на терену , што је и
записнички
евидентирано
бр.014-501-107/2016-3
од
09.09.2016.године, и донет је налог мера како да се отклоне
неправилности.
Надзирани субјекат је обавештен о ванредној инспекцијској
контроли. Такође за надзор је издат налог за инспекцијски надзор.
А уз записник попуњене су и пратеће контролне листе.
Надзор је обухватао и теренски и канцеларијски рад.
4. Контрола загађења ваздуха од рада „ БЦ дорадни центар „ доо
Кула, по поднетој петицији грађана у улици Киш Ференца у Кули.
Записнички бр.014-501-118/2016-3 од 20.09.2016.године, је
констатовано чињенично стање , и донет налог мера са роком

извршења да се уради мерење емисије загађења ваздуха, из
димњака у фабрици.
Контрола је била најављена у виду писменог обавештења , и
извршена је уз налог о инспекцијском надзору. Записник су пратиле
и попуњене контролне листе за загађење ваздуха.
Надзор је био ванредан.
Обухватао је и теренски и канцеларијски рад.
Октобар
1. Контрола услова држања домаћих животиња – свиња , у
домаћинству Васовић Миливоја из Куле. , а на захтев другог
физичког
лица.
Записнички
бр.014-501-101/2016
од
01.10.2016.године ,је констатовано чињенично стање и донет је
налог мера у циљу решавања насталог проблема и усклађивању
рада са одлуком о држању домаћих животиња на територији
општине Кула.
Надзор је био најављен у виду обавештења и извршен уз
изнспекцијски налог.
Записник је сачињен уз контролне листе .
Надзор је био ванредан.
Обухватао је и теренски и канцеларијски рад.
Новембар
1. Контрола емитовања буке у животну средину од СУР „ Код
Ћира“ у Кули , власника Симуновић Миодрга из Куле ,
ул.С.Ковачевић бр.2. Записнички је констатовано чињенично
стање бр.014-501-127/2016 од 12.10.2016.године. У данима кад
се издаје сала за рођендане и прославе буде ангажована жива
музика са бендовима. У локалу је рађена контрола емитоване
буке у животну средину – мерење буке.
Инспекцијски надзор није био најављен због умањења квалитета
инспекцијског надзора . Био је ванредан са издатим налогом од
стране руководиоца инспекцијске службе.
Контролне листе су саставни део записника – за буку.
Контрола је обухватала и теренски и канцеларијски рад.
Децембар
1. Контрола управљања отпадом- неопасни отпад ПЕТ амбалажа
ЈКП „ Комуналац „ Кула, 29.новенбар бр.4. Записнички бр.014501-141/2016-5 од 01.12.2016.године, констаовано чињенично
стање на терену. Контрола је обављена у складу са захтевом
ЈКП „ Комуналац „ у Кули, ради добијања интегрисане дозволе
за управљање неопасним отпадом ПЕТ амбалажа ( сакупљање ,
разврставање , механички третман и транспорт).
Надзор је био уз обавештење ЈКП о предстојећој контроли и уз
налог за инспекцијски надзор.

Надзор је био ванредан.
Уз записник попуњене су контролне листе за управљање
неопасним отпадом .
Надзор је обухватао и теренски и канцеларијски рад.

Сачинио : за 2016.годину
Инспектор за заштиту животне средине општине Кула
Биљана Леовац

