На основу чл.44. Закона о инспекцијском надзору ( „ Сл.Гласник РС „ бр.36/15) , Одељење
за инспекцијске послове Општинске управе Кула доноси
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2017.ГОДИНУ
Инспекцијски надзор је извршен применом прописа у оквиру послова поверених законом
, и применом општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у области
заштите животне средине . Овај извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у
спровођењу инспекцијског надзора и службених контрола на подручју општине Кула за
2017.године , донет је на основу чл.44 Закона о инспекцијском надзору.
ЦИЉЕВИ
Општи циљ рада инспекције за заштиту животне средине је превенција и деловање ради
спречавања загађења животне средине и повећање поштовања еколошких стандарда.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор и службене контроле су спроведене употребом расположивих
људских ( 1 инспектор за заштиту животне средине са високом стручном спремом ) и
материјалних ресурса .
Приликом инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је дужан да се
придржава прописане процедуре уз обавезно коришћење контролних листа.
ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
У извештајној години закључно са 31.12.2017.године отворено је укупно 101 предмета по
службеној дужности , по пријавама јавних комуналних предузећа , месних заједница , по
пријавама правних и физичких лица који су се овој инспекцији обраћали лично ,
телефоном , поднесцима преко поште , писарнице или електронском поштом ( систем 48
сати ).
Највећи број пријава односио се на контролу емитоване буке од рада угоститељских
објеката , на ухваћене псе на улици од стране „ Зоохигијенске „ службе , на контролу
документације и рада предузетника који се баве управљањем неопасног отпада , на

контролу загађења ваздуха , на контролу испуњености услова за рад Бензинских станица
са аспекта заштите животне средине , на услове држања домаћих животиња и контролу
присуства коровске биљке амброзије.
Табела .1.
Новоотворени предмети у 2017.години
Заштита од буке
Заштита ваздуха
Управљање отпадом
Извештаји испуњ. услова за рад БС са аспекта
ЗЖС
Држање домаћих животиња
Сузбијање коровске биљке амброзије

записници , решења............................12
записници , решења..............................5
записници , решења .............................4
извештаји ..............................................5
захтеви за покретање прекрш.поступка,
службене белеђке, решења, записници......69
Решења...........................................................6
укупно......101

У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору , инспекција за заштиту животне
средине је донела План инспекцијског надзора за 2018.годину , објавила контролне листе
по којима поступа у току надзора.
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
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 инспекције за заштиту животне средине је у току 2017.године на порталу
Општина Кула – Званична интернет презентација kula.rs објавила контролне листе ,
прописе по којима поступа . Преко Система 48 сати се могу пријавити сви проблеми из
области 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 утврђено је да ниво
усклађености поступања или пословања са прописима , а који се мери контролним
листама задовољавајући у области заштите од буке , заштита ваздуха , управљање
отпадом , држање домаћих животиња . Највећи број пријава од стране грађана се односио
на емитовање гласне музике из угоститељских објеката у 2017.години , што ће бити у

2018.години предмет појачаног превентивног и редовоног надзора , како би се извршила
неопходна усклађивања.
Већи број неправилности је констатован у области држања домаћих животиња од
стране грађана , конкретно паса , што је од стране „ Зоохигијенске „ службе ЈКП „
Комуналац „ документовано кроз пријаве које су достављане овој инспекцији ради
подношења захтева за покретање прекршајних поступака.
На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора
надзирани субјекти сврстани 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 и квантитету и да је надзор усмерен првенствено на оне субјекте за које
се установи да не послују у складу са законом било да се ради о физичким или правним
лицима.

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере
У извештајном периоду приликом контроле емитовања буке из угоститељских објеката
констатован је бесправан рад нерегистрованог угоститељског објекта о чему је сачињена
белешка и обавештена Туристичка инспекција односно Пореска управа.
Табела 2.
Нерегистровани субјекти и предузете мере
Контрола емитоване буке у угоститељском Сл.белешка
и
објекту
Турист.инспекција.....1
укупно ...............1

обавештење

:

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора
У 2017.години извршен је редован инспекцијски надзор у области заштите од буке ,
заштите ваздуха , управљања отпадом .Укупан број редовних инспекцијских надзора је
био 10. Што је захтевало : прикупљање неопходних података о надзираном субјекту,
обавештење надзираног субјекта о најави инспекцијског надзора, налог руководиоца
одељења за инспекцијски надзор, увиђај на лицу места , сачињавање записника,
састављање и доношење управних аката и обавештавање грађана.
У току извештајне године извршен је већи број ванредних инспекцијских надзора на
иницијатуву грађана , представкама грађана , где је постпак инспекцијског надзора исти
као и код планираних инспекцијских надзора са разликом јер негде није слато обавештење
надзираног субјекта за инспекцијски надзор , због хитности поступања.Број ванредних
инспекцијских надзора у 2017.години је био 29.

Табела 3.
Редован и Ванредан инспекцијски надзор
редован инспекцијски надор

ванредни инспекцијски надзор

заштита од буке ....4
заштита ваздуха ....4
управљање отпадом..2
= 10
заштита од буке ...8
заштита ваздуха ...1
управљање отпадом...2
контрола БС ...............5
домаће животиње .......7
сузбијање амброзије ..6
= 29
Укупно : 39

5. Координација инспекцијског надзора
Како би се постигла правилна и ефикасна примена Закона о инспекцијском надзору
остварена је сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора у делу
изворних надлежности јединице локалне самоуправе .
У циљу постизања ефикасније сарадње и координације 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 е- управе.

6. Ресурси
У поступцима инспекцијског надзора инспектор није користио повећана материјална
средства. С обзиром на константно повећање обима посла и повећање броја пријава
неопходно је унапредити рад инспекције , пре свега набавком преносивих рачунара (
лаптоп рачунари) , опремање инспектора службеним оделима и свакодневном употребом
службеног возила.

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 или безбедност ,

инспектор је по пријему телефонских пријава или оних које стижу електронском поштом ,
излазио на лице места како би на основу процене степена ризика одлучивао о покретању
инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему би био
обавештен и подносилац представки. Из разлога што још увек није уведен јединствен
електронски информациони систем и повезаност са свим инспекцијама , а с друге стране
поједини управни поступци трају дуже због прибављања неопходних података и
спровођења испитних и доказних поступака, одговори нису понекад стизали у жељеним
роковима подносилаца , али су испоштовани у складу са прописима . Управне радње и
мере , предузимане су и доношене у законским роковима , али ће се радити на томе да оне
буду још краће , нарочито када се ради о изласцима на терен и обавештавању подносилаца
представки.
8. Законитост управних аката
Инспектор за заштиту животне средине општине Кула врши инспекцијски надзор ,на
основу прописа из области заштите животне средине :

1. Закон о инспекцијском надзору
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Закон о управљању отпадом
Закон о заштити од буке
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
Закон о процени утицаја на животну средину
Закон о заштити животне средине
Закон о општем управном поступку
Закон о прекршајима
Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији општине Кула
Одлука о мерама , начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења , за које
дозволу за изградњу дају надлежни органи општине Кула
2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке
3. 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
4. Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и
неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган општине Кула
издаје дозволу
5. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом ( третман, одлагање,
рециклажа) за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган
општине Кула
6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак
рада даје надлежни орган општине Кула

7. Вођење посебних евиденција у складу са законом , као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине
8. Надзор над спровођењем Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији
општине Кула, за сопствене потребе у индивидуалним домаћинствима
9. Надзор над спровођењем Одлуке о мерама , начину и условима трајног уништавања
коровске биљке амброзије на територији општине Кула
10. Вођење управног и извршног поступка
11. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора
у области заштите животне средине
12. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка

13. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору

О извршеном прегледу и радњама инспектор је састављао записнике и достављао
их странкама , а о резултатима ообавештавао подносиоца представке. У случајевима када
је стизала пријава од „ Зоохигијенске „ службе ЈКП „ Комуналац „ о непрописном држању
домаћих животиња – паса , инспектор је надлежном суду упућивао захтев за покретање
прекршајног поступка.
Табела 4.
Издати захтеви за покретање прекршајних поступака
непрописно држање домаћих животиња -паса

62

9. Притужбе на рад инспекције
У 2017.години није било поднетих притужби на рад инспектора за заштиту животне
средине.

10. Обука запослених
У предходном периоду запослени на пословима инспекцијског надзора успешно су
завршили вишенедељну е-обуку „ Изградња капацитета локалних инспекцијских служби „
у организацији СКГО и Министарства државне управе и локалне самоуправе која је
запосленима пружила кључна знања и информације о примени Закона о инспекцијском
надзору.

11. Информациони систем
Инспектор за заштиту животне средине у свом раду за потребе инспекцијског надзора
користи информационе податке , АПР , РГЗ , добија податке од МУП РС и користи их у
складу са одредбама Закона о заштити података о личности . Уједно се врши евиденција
предмета кроз интерни електронски информациони систем Мега и референтске књиге.

12. Остало
Инспектор за заштиту животне средине је током целе 2017.године , био ангажован на
попису бесправно саграђених објеката као члан Пописне комисије , који је укуљивао
теренски рад и обраду пописних листи и друге документације .
НАПОМЕНА :
На основу анализе годишњег извештаја о раду инспектора за заштиту животне средине
општине Кула за 2017.годину, Комисија за координацију инспекцијског надзора општине
Кула, иницираће мере за унапређење инспекцијског надзора и проценити степен
остварености годишњег плана.
Извештај саставио инспектор за заштиту животне средине општине Кула
Биљана Леовац

