ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2017.ГОДИНУ
Сходно чл.44.Закона о инспекцијском надзору («Службени гласник РС» бр .36/2015),
Инспекција за заштиту животне средине Општнске управе општине Александровац ,
доставља Годишњи извештај о раду за 2017.годину.
1.Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних
последица по законом заштићена добра,права и интересе(превентивно
деловање инспекције).
-Превентивним и саветодавним посетама надлежна лица надзираних субјеката су
упознавана , зависно од делатности које обављју , са обавезама и поступањима по
Закону о управљању отпадом („Сл.гл.РС“ бр.36/09,88/10,14/16) , као и Правилником
о условима , начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл.гл.РС“ бр.71/10) –
5 (пет) надзираних субјеката из делатности пекара, угоститељских радњи ,
печењара и пржионица рибе.
- Ванредним инспекцијским надзором у 5(пет) угоститељских објеката који у
истима емитују музику и др.музичке садржаје, превентивним и саветодавним
деловањем, писменим упознавањем надлежних лица са Законом о заштити од буке
у животној средини („Сл.гл.РС“ бр.36/09,88/10,) као и дозвољеном временском
термину емитовања музике у вечерњим и ноћним сатима , спречено је прегласно и
прековремено емитовање музике и узнемиравање грађана.
-Није било угрожавања законом заштићених природних добара – 1 надзирани
субјекат.
2.Обавештавање јавности ,пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у
надзираним субјектима или у вези и са надзираним субјектима,укључујући
издавање
аката
о
примени
прописа
и
службене
саветодавне
посете,превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима
усмереним ка подстицају и подржавању законитости и безбедности пословања
и поступања и спречавању настанка штетних последица по заканом и другим
прописом заштићена добра,права и интересе,са подацима о броју и облицима
ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима(превентивно
деловање инспекције).
- У 2017.год.стављен је велики акценат на пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима (у редовним и ванредним инспекцијским надзорима) у
смислу разјашњавања нејасноћа у Законима и Правилницима које примењују ,
попуњавању одређених табела , извештавања Министарству и Агенцији за заштиту
животне средине.
- Стручна и саветодавна подршка пружена доставом аката-обавештења , као што је

наведено у Т.1.
- Обавештавање јавности је преко интернета и заједничком акцијом са Јавним
комуналним предузећем путем летака уз рачуне , налепница на контејнерима и
таблама о забранама депоновања разног отпада , а све везано за управљање
отпадом.
- Званична локална јавна медија не поседујемо .
3.Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
и другим прописом,који се мери помоћу контролних листи.
-Приликом инспекцијских надзора попуњено 43 контоле листе . Није било већих
одступања пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописима , а који се мере помоћу контролних листи, па самим тим ни могућности
настајања штетних последица по животну средину .
- Код 2(два) надзирана субјекта (СЗР «Бетон Стил Раца»Радован Мијатовић ПР,
Александровац и Зоран Петровић ПР ТУР «Воће Петровић 53 « Велика Врбница ,
Александровац) , утврђено је веће одступање пословања и поступања , а које је
потврђено критичним степеном ризика, помоћу контролних листи из области
заштите животне средине од прекомерне буке , сходно Закону о заштити од буке у
животној средини („Сл.гл.РС“ бр.36/09,88/10,) и др.прописима .
4.Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних
последица по законом заштићена добра,права и интересе(корективно
деловање инспекције).
-У току 2017.год. Инспекција за заштиту животне средине је имала 61(шездесет
један) редован инспекцијски надзор и 13(тринаест) ванредних инспекцијских
надзора .
- Донето је 25 (двадесет пет ) мера на записник, за отклањање утврђених
незаконитости са роковима за отклањање истих , а потом је донето 10(десет)
решења од којих је 9(девет) решења извршено , 4(четири) утврђујућа извештаја и
10(десет) превентивних и саветодавних обавештења .
- Поднета су 2(два) захтева за покретање прекршајног поступка.
5.Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према
њима.
У току 2017.год. Инспекција за заштиту животне средине није у својим надзорима
утврдила да постоје нерегистровани субјекти.
6.Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и његово
дејство.
-Вршењем редовних инспекцијских надзора код надзираних субјеката према Плану
инспекцијског надзора за 2017.год., поштујући процену ризика код надзираних
субјеката , долази се и до уједначавања праксе инспекцијских надзора .
7.Остваривање плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора,нарочито
о односу редовних и ванредних инспекцијских надзора,броју редовних
инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то ,као и о броју
допунских налога за инспекцијски надзор.

- По Плану инспекцијског надзора за 2017.год. планирано је 81 (осамдесет један)
редован инспекцијски надзор.
Извршених надзора у 2017.години :
- редовних 61(шездесет један) надзор ,
-ванредних:13(тринаест) надзора, од чега 4(четири) утврђујућа надзора,
-вануправних:7(седам) предмета.
-1(један) допунски налог за инспекцијски надзор.
- Потпуна реализација , извршење, редовних инспекцијских надзора није било
могуће углавном из два разлога:
1. Престанак правног лица – 3(три) надзирана субјекта( СТУР»Свети
Никола»,Александровац,“Cmana Farm“doo Свилајнац,“Спектар“ доо.Горњи Ступањ,
Александровац-у стечају, без закупца, са укупно 9(девет) редовних надзора,
2. Због активног учешћа инспектора радним данима и суботом у Комисији за попис
нелегално изграђених објеката, до 31.марта 2017.године.
8.Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога
врше друге инспекције.
-Инспектор за заштиту животне средине је учествовао у 2(два) инспекцијска
надзора са Републичком инспекцијом и у више инспекцијских надзора са комуналном
и грађевинском инспекцијом општине Александровац, као и по овлашћењу вршио
послова друге инспекције за време туристичких и спортских манифестација општине
Александровац.
9.Материјални,технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у
вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне
употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера.
-Инспекцијски надзор из области заштите животне средине врши један инспектор.
-Од техничких ресурса,инспектору је био на располагању повремено аутомобил који
користе
и
други
инспектори , као
и
друга
Одељења
општинске
управе,фотоапарат,компјутер од априла месеца 2017.год. и метар .
10.Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције.
-Инспекција је у 2017.години објавила на својој интернет станици контролне листе из
своје области и примењује их приликом инспекцијског надзора.
-Достављен је Министарству предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за
2018.год. и добијена сагласност на исти ,
-Сви предмети су решавани у законски предвиђеним роковима , сходно Закону о
инспекцијском надзору («Службени гласник РС» бр .36/2015), као и Законима из
области заштите животне средине .
11.Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору(број
другостепених поступака,њихов исход,број покренутих управних спорова и
њихов исход).
-У 2017.год.на решење инспектора није изјављена ниједна жалба Министарству
заштите животне средине .
-Није било покренутих управних спорова.
12.Поступање 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 је поднета једна представка Министарству од стране Петровић
Радована из Велике Врбнице , а у вези са буком коју ствара компресорско
постројење хладњача власника Зоран Петровић ПР ТУР «Воће Петровић 53 «
Велика Врбница , Александровац.
- По наведеном предмету је поступао општински инспектор у свему према Закону и
поднео Захтев за покретање прекршајног поступка, чији исход још није стигао.
- По истој управној ствари поступа и Републички инспектор , који је изрекао меру за
отклањање незаконитости, на записник, са роком који је везан за почетак сезоне
откупа воћа, односно почетка рада хладњача.
13.Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора ,односно
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора,са бројем тих обука
и других облика стручног усавршавања и број инспектора,односно службеника
овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и
друге облике стучног усавршавања.
-Инспектор за заштиту животне средине је учествовао на Семинару –тренингу
инспектора за зжс ЈЛС којим су поверени послови из области зжс ,у организацији
Министарства ,у септембру месецу у Београду.
14.Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа.
-У 2017.години није било иницијатива за измене и допуне Закона и других прописа.
15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему.
-Редовно ажурирање података на сајту општине Александровац , ажурирање
података и вођење евиденције о инспекцијском надзору и донетим актима у
тзв»ОПИСУ» на посебном
folderu на компјутеру инспектора, као и вођење
евиденције у референтској свесци за 2017.годину.
16.Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора.
-Сви поверени послови се извршавају на време и у законском року.
17.Исходи
поступања правосудних органа по захтевима за покретање
прекршајног поступка,пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама
које је поднела инспекција.
-Поднета су 2(два) Захтев за покретање прекршајног поступка против:
- СЗР «Бетон Стил Раца» Радован Мијатовић ПР , Александровац ,правосудни
органи су у 2017.г. донели осуђујућу пресуду и
- Зоран Петровић ПР ТУР «Воће Петровић 53 « Велика Врбница , Александровац ,
Захтев још у фази решавања код судије за прекршаје .

30.01.2018.
Александровац

Инспектор за заштиту животне средине
Милена Ковачевић, дипл.инж.тех.

