
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА  2021. ГОДИНУ

Пландиште, фебруар 2022. године



На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ( „ Сл. Гласник РС “ БР. 36/2015,
44/2018-др. Закон  и 95/2018 ) сачињен је Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине
општине Пландиште са прописаним податцима и информацијама.

Инспекцијски надзори током 2021. године вршени су у складу са Годишњим планом и
оперативним плановима који су због новонастале ситуације усклађивани и оперативним
плановима..

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)

Током 2021. године  инспектор  за заштиту животне средине је поступао по Плану
инспекцијског надзора и по пријавама редовно и благовремено.Надзирани субјекти су
обавештавани у вези примене одредаба закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине.

Инспектор за заштиту животне средине  је у току 2021. године поступајући у складу са
Законом о инспекцијском надзору вршио и превентивне инспекцијске надзоре, надзираним
субјектима је указивано на надлежности инспекције за заштиту животне средине као и на
њихове обавезе које проистичу из важећих прописа.

2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у
вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и
службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим
активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности
пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и
другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима
ових активности и крзгу лица обухваћених тим активностима.

Током 2021. године инспектор  за заштиту животне средине обавештавао је јавност о
својим активностима као и правима и обавезама правних и физичких лица и надзираних
субјеката, о обавезама извештавања у складу са важећим законским прописима , пружао
саветодавну подршку.
У току 2021 није било захтева за службене саветодавне посете.

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописима, који се мери помоћу контролних листи.

На основу примене контролних листи у поступцима редовних инспекцијских  надзора,
надзирани субјекти сврстани су у одређене категорије у складу са резултатима добијеним у
контролним листама.
У поступцима редовног инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине
примењивао је контролне листе преузете са сајта Министарства за заштиту животне
средине.



Надзори су вршени са у складу са Законом о инспекцијском надзору, односно надзирани
субјекти су обавештавани о предстојећем инспекцијском надзору и за редовне надзоре је
издат налог и коришћене су контролне листе преузете са сајта www.ekologija.gov.rs.
Надзираним субјектима је сугерисано да врше самопроверу свог пословања а у циљу
постизања вишег нивоа усклађености са законима.
У складу са Планом инспекцијског надзора за 2021 годину, обављени су надзори у
следећим областима заштите животне средине.
Из области заштите животне средине
На основу  Закона о заштити животне средине извршено је 3 ванредна инспекцијска
надзора, код надзираних субјеката: Марко Љушзина, , „ Б& М ПЕТРОЛ 2020 ДОО“ и   „
Хајдучица АД“,сви надзори ванредни утврђујући.
Из области управљања отпадом
У погледу примене Закона о управљању отпадом и подзаконских аката који уређују ову
област извршено је 4 инспекцијсканадзора 3 редовна код надзираних субјеката: „RE3-
PRODUCT“,ЈП „ПОЛЕТ“, “DOO AROMAPLAST  JERMENOVCI” и 1. ванредни утврђујући
инспекцијски надзор код надзираног субјекта „RE3-PRODUCT“
Из области заштите ваздуха
У погледу примене Закона о заштити ваздуха извршено је 3 редовна инспекцијска надзора
код надзираних субјеката „ ВИНДИЈА “-фарма у Пландишту, „ ВИНДИЈА “- фарма
у Великој Греди, „ Хајдучица АД“-фарма у Хајдучици и један ванредан инспекцијски
надзор по пријави код физичког лица.
Из области заштите од буке
У погледу примене Закона о заштити од буке у животној средини извршена су 2 редовна
инспекцијска надзора код надзираних субјеката: „MORICZ“ из Јерменоваца и

„POLIMARK“ – одељење у Пландишту.
Из области заштите земљишта
У погледу примене Закона о заштити земљишта извршено је 6 ванредних инспекцијских

надзора код надзираног субјекта ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ.

4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције).
Инсспектор за заштиту животне средине посступајући у складу са својим овлашћењима и
дужностима а  у случајевима у којима је на основу утврђеног чињеничног стања
констатовао неправилности у пословању наложио корективне мере које су се односиле на
извештавање

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима.

У току 2021. године нису откривени нерегистровани субјекти.

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству.

У циљу уједначавања рада инспектора инспектор је користио контролне листе и имао
константну комуникацију са инспекторима из других ЈЛС, најчешћу са инспекторима из
суседних ЈЛС.(Општина Сечањ,Алибунар и град Вршац)



7. Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора
који нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за
инспекцијски надзор.

У складу са одобреним планом инспекцијског надзора инспектор је поред редовних имао и
ванреднредне  инспекцијске надзоре и константно обављао контролу примене мера за
сузбијање ширења вируса Ковида 19. План није у потпуности реализован, разлог су
углавном обавезе и налози надређених за друге активности као и Решење од 01.07.2021. о
обављању послова грађевинске инспекције због одласка грађевинског инспектора .
Редовни инспекцијски надзори вршени су уз коришћење алата за процену ризика
објављених на интернет страници www.ekologija.gov.rs. и контролних листа објављених на
истој страници.Поред редовних инспектор је обављао и ванредне инспекцијске надзоре.
Редовни инспекцијски надзори извршени су у од 72,73% од планираних.
Годишњи план није било могуће реализовати због непланираних обавеза које су настале
одласком грађевинског инспектора а које су почеле  од 01.07.2021.

Број инспекцијских надзора у 2021 години је 19

- Број редовних инспекцијских надзора у 2021 години : 8
- Број ванредних инспекцијских надзора у 2021. години : 11
- Број контролних инспекцијских надзора у 2021. години : 0
- Службене саветодавне посете у 2021. години : 0
- Број допунских инспекцијских надзора у 2021. години : 0
- Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката у 2021. години :0
- Број записника у 2021. години : 19
- Број решења у 2021. години :0

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције.

Координација инспектора за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског надзора са
другим инспекцијама,полицијском станицом,сектором за ванредне ситуације је на
задвољавајућем нивоу.

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.

У служби за инспекцијске послове општинске управе општине Пландиште инспекцијски
надзор у области заштите животне средине у току 2021.године обављао је један извршилац
који је обављао и друге послове по налогу претпостављених као и посао грађевинске
инспекције.Инспектор на располагању има рачунар, штампач, мобилни
телефон,фотоапарат.Служба за инспекцијске послове нема на располагању аутомобил за
потребе инспекције већ по потреби користи аутомобил намењен за потребе запослених у
општинској управи.



10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције.

Инспектор за заштиту животне средине се придржавао рокова прописаних Законом о
инспекцијском надзору и рокова прописаних Законом о општем управном поступку .

11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних поступака и њихов исход).

У току 2021 године није било жалби на решења, другостепених поступака,није било
покретања управних спорова.На достављене записнике надзирани субјекти нису имали
примедбе.

12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз
посебно истицање броја поднетих притужби и област рада на које су се односиле.

У 2021.години није поднета ни једна притужба на рад инспектора за заштиту животне
средине општинске управе општине Пландиште.

13. Oбуке и други видови стручног усавршавања инспектора, са бројем тих обука и
других видова стручног усавршавања и бројем инспектора који су похађали те обуке
и друге видове стручног усавршавања.

Инспектор за заштиту животне средине је током 2021 године присуствовао следећим
обукама:

 Присуствовање вебинарима,радионицама “Озелењавање индустрије “  , Београдска
отворена школа.

 Вебинар /тема процене утицајана на животну средину;
 Вебинар / вођење локалних регистара извора загађивања животне средине у јединицама

локалних самоуправа у Републици Србији;
 Вебинар / заштита ваздуха од загађења

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа.

Није било иницијативе за измене закона и прописа из области заштите животне срединеу
току 2021.године.

15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему.

Инспектор у свом раду примењује идредбе Закона о општем управном поступку ( „ Сл.
Гласник РС “ , БР.18/2016 И 95/2018) и прибавља податке о којима се води службена
евиденција.



Инспектор за заштиту животне средине води евиденцију предмета у референтној свесци a
предмети се такође заводе и архивирају преко електронске писарнице.

16. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног
поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела
инспекција.

У току 2021 године нису подношене кривичне пријаве.

Инспектор за заштиту животне средине
Горица Стефановић


