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Б А Ч
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2015,
44/2018-др. закон и 95/2018) инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине
Општине Бач објављује следећи
ГОДИШЊИ

ИЗВЕШТАЈ О

РАДУ

НАДЛЕЖНОСТ
Инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине обавља следеће послове:
-

-

-

-

Надзор над јавним предузећима и привредним друштвима који обављају комуналне
делатности, контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних
предузећа, надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности.
Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних објеката, надзор над
коришћењем површина јавне намене и комуналних објеката и надзор над враћањем
површине јавне намене у првобитно стање. Надзор над спровођењем закона и прописа из
области комуналних делатности као што су одржавање чистоће у свим насељеним
местима, пражњење контејнера, одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и
рекреативних површина, одржавање гробаља, послова зоохигијене, пружања пијачних
услуга, одржавање улица, путева и других јавних површина у граду, пружање услуга
снабдевања водом за пиће и одвођењем и пречишћавањем отпадних вода, држања домаћих
животиња, одржавања споменика, придржавања прописаног радног времена у
угоститељству, занатству и трговини, постављања летњих башти на површину јавне
намене и функционисања јавне расвете.
Надзор над спровођењем дела Закона о трговини и то у области трговине ван продајног
објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног
времена и истицања пословног имена
Надзор над спровођењем закона и прописа из области заштите животне средине и то:
прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке, заштита ваздуха од
загађења, за које дозволу за изградњу дају надлежни орган општине Бач, 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,
надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и
неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган општине Бач издаје
дозволу, заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и
почетак рада даје надлежни орган општине Бач.

Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског
надзора у области заштите животне средине.Вођење управног и извршног поступка.
- Подношење захтева за покретање прекршајног поступка,
- Издавање прекршајних налога
Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору
-

ПРОПИСИ У ПРИМЕНИ
1. Закон о комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, 88/2011 i 104/2016)
2. Закон о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и
95/2018)
3. Закон о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр.18/2016)
4. Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013 и 13/2016)
6. Одлука комуналним делатностима („Сл лист општине Бач“, бр. 5/2014, 28/2016, 4/2017 и
22/2017)
7. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Бач ( „Сл. лист општине Бач 33/2017)
8. Одлуку о управљању и одржавању зграда на територији општине Бач( „Сл. лист општине
Бач 33/2017)
9. Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката за приређивање игара за забаву
и игара на срећу, трговинских и занатских радњи („Сл. лист општине Бач“, бр. 20/2008,
2/2009, 22/2013 ,18/2015 и 4/2017)
10. Одлука о одржавању стамбених зграда и о кућном реду у стамбеним зградама („Сл. лист
општине Бач“, бр. 8/2009)
11. Одлука о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Бач („Сл.
лист општине Бач“, бр. 27/2015 и 33/2015)
12. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на територији општине Бач („Сл. лист
општине Бач“, бр. 1/2005 и 22/2017)
13. Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске
штете и организовању пољочуварске службе („Сл. лист општине Бач, бр. 29/2014)
14. Правилник о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом (Сл. лист општине Бач“,
бр. 3/2015)
15. Одлука о подизању и одржавању споменика на територији („Сл. лист општине Бач“, бр.
12/2015)
16. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 –
др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
17. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
18. Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС“, 36/2009 и 88/2010)
19. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)
20. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и
14/2016)
21. Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012)
22. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009)
23. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009)

СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
У Општинској управи Бач све послове инспекције за комуналне послове и инспекције за
заштиту животне средине обавља један инспектор.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Крајем другог и почетком трећег квартала извршен је обилазак са едукативним карактером тзв.
стручне саветодавне посете, (у складу са законом о инспекцијском надзору), који су имали обавезу
у циљу предузимања мера на сузбијању настанака штетних последица по законом заштићена
добра, права и интересе у укупно 34 случајева и то у областима попут снабдевања водом за пиће,
делатности зоохигијене , као и начина држања кућних љубимаца и домаћих животиња, у
делатности комуналне хигијене и уређења јавних површина, превентивног чишћења улица и
слично. У току 2018. године јавност је путем средстава јавног информисања и непосредно по
разним основама обавештавана. Обављено је укупно 40 саветодавних посета све и 30 случајева
превентивног деловања инспекције.
У току 2018. године инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач
предузела 20 корективних мера у циљу отклањања или битног умањења штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе.
У складу са унутрашњом организацијом Општинске управе Бач ова инспекције поред послова
надзора врши и припрему и доношење решења из делокруга рада Одељења за инспекцијске
послове и то у области издавања решења о продужењу радног времена, одобрења за постављање
мањих монтажних објеката и решења о овери редова вожње, решења о признавању права на
паркинг карту за инвалиде. У току 2018. године су поднети издати су прекршајни налози ( табела
1.).

Издати
прекшајни
налози
1.На основу
Одлуке о
комуналним
делатностима
(Сл.лист
општине Бач
бр.5/2014,
28/2016,
4/2017 и
22/2017)

Издати
прекшајни
налози
2.На основу,
Одлуке о
држању
кућних
љубимаца и
домаћих
животиња на
територији
општине Бач
(Сл.лист
општине Бач
бр.27/2015,
33/2015 и
4/2017)

Опис прекршаја

-Истресање отпадних вода
-Спаљивање отпада како би
издвојиле секундарне сировине

Број
налога

Затражено судско решавање

-коришћење јавне зелене површине као
баште
-упуштање отпадне воде из септичке
јаме у канализацију

-вођење паса без поводника и надзора

Уплаћен износ

30.000,00 дин.

1
2

се

Укупно
Опис прекршаја

издатих

38.000,00

2

дин

1

10.000,00 дин.

6

78.000,00 дин.

Број
налога

издатих

5

судски

извршено.

Уплаћен износ

70.500,00 дин
За
четири
затражено
решавање

казне
судско

Табела 1. Приказ издатих прекршајних налога
Припремани су предлози, спецификације за јавне набавке, вршено праћење извршења и након
чега су сачињени извештаји о завршетку уговорених радова и пружених услуга (зоохигијена,
чишћење депонија, уклањање лешева домаћих животиња и третман комараца и крпеља)
Поред ових послова у току 2018. године ова инспекција је припремала и предлоге за измену
одлука по којима врши надзор као и других одлука по налогу начелника управе и руководиоца
одељења. Припремљено је укупно 90 дописа из делокруга рада комуналне инспекције и
инспекције заштите животне средине.Издато је укупно 11 прекршајних налога из делокруга
комуналне инспекције.
У предметном периоду није утврђено постојање нерегистрованих субјеката из надлежности
комуналне инспекције и инспекције заштите животне средине.

У области заштите животне средине урађено је два извештаја за бензијске станице.
Извршена је контрола о нивоу нејонизујућег зрачења код „Телекома“ А.Д. Београд на базној
станици БС „NSU230“ на адреси М.Тита 1 у Плавној. Контрола записнички констатована,
попуњена контролна листа и у прилогу записника достављен извештај о испитивању нивоа
излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима, број:18-5-2/1 од 09.01.2018.г. (
Институт ватрогас лабараторија )
Извршена је контрола о нивоу нејонизујућег зрачења код „VIP mobile“ d.o.o. на базној станици
БС „NS2230_01NS_Bač_centar“ на адреси Братства јединства 12 у Бачу. Контрола записнички
констатована, попуњена контролна листа и у прилогу записника достављен извештај о
испитивању електромагнетног поља, број: 1042 од 14.12.2018.г. (Лабинг д.о.о. ).
Извршена је контрола о нивоу нејонизујућег зрачења код „Телеор“ д.о.о. на базној станици
HUAWEI BTS 3900 на адреси Братства јединства 12 у Бачу. Контрола записнички констатована и
попуњена контролна листа .У оквиру надзора надзираног субјекта исти се обавезао да ће
извршити контролу нивоа нејонизујућег зрачења у року од 45 дана , што до сачињавања овог
извештаја није урађено и достављено.
Обављен је и ванредни зједнички инспекцијски надзор по пријави-хитно путем мејла а уз
координацију и организацију надзора Министарства за заштиту животне средине у вези
проблема у каналима кат. парцела 2358 и 8041 к. о. Бач где се десио помор рибе и једна видра. По
пријави и оргнизацији изласка инспекције и стручних лица на трен су истог дана изашли
инспектори и следеће стручна лица и то:
-Покрајински инспектор из одељења за контролу заштите и коришћења природних добара и
рибљег фонда који је сачинио Сл. белешку број: 140-501-224/2018-06 од дана 05.02.2018. г.
-Покрајински инспектор за заштиту животне средине који је сачинио Сл. белешку број: 140-50116/2018-06 од дана 05.02. 2018. г.
-Испред ПЗЗП стручно лице Ласло Гамбош и рибочувар ЈП „ Воде Војводине“ Њењић Зоран
Након инспекцијског надзора а на основу иницијативе општинског комуналног инспектора и
инспектора за заштиту животне средине извршено је испитивање воде у каналима у к.о. Бач од
индустријске зоне до канала Каравуково Бачки Петровац ( број испитивања 0404-42/2 од дана
12.04.2018.г.) и седимента (број испитивања 0404-46/2 од дана 26.04.2018.г.) од стране
Лабараторије за хемијска испитивања животне средине „ Др Божо Далмација“ са ПМФ-а из Новог
Сада.
Од стране Покрајинског инспектора за заштиту и коришћење природних добара Злате Павловић
доствљен је путем мејла резултат испитивања видре одрађен од стране Факултета ветеринарске
медицине из Београда број:11/18 од дана 15.03.2018. године.
Заједничким инспекцијским надзором комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне
средине и водног инспектора правном лицу донета решења и од стране водног инспектора и
комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине решење о наложеним мерама
надзираном субјекту а која се односе на стављање у потпуну функцију пречистача отпадних вода.
У циљу уједначавања праксе инспекцијског надзора, инспекција је предузимала идентичне мере у
истим или сличним случајевима како би се постигла правичност и уједначена примена прописа.
Инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине Општине Бач у свом делокругу
рада сарађује и врши координацију свог рада са другим надлежним инспекцијама на територији
Општине Бач као и са инспекторима из општине Бачки Петровац, Оџаци и Бачка Паланка. Такође,
у случајевима утврђивања недостатака и неправилности из надлежности других инспекција, ова
инспекција поступа у смислу обавештавања и уступања предмета у складу са законом.

Материјални и технички ресурси којима је инспекција за комуналне послове и заштиту животне
средине располагала у току 2018. године се могу оценити као углавном задовољавајући, а
делотворност употребе ресурса се огледа у томе што се, увек када је то могуће, ови ресурси
користе истовремено од стране више различитих инспекција у циљу смањења трошкова насталих
у току вршења инспекцијског надзора. Мада се често суочавају са проблемима због бројности
возила (један аутомобил за инспекцију) , старости, пређене километраже те чињенице да иста
захтевају замену. Приступ интернету са терена је такође проблем као и стари диготални
фотоапарат.
Приликом поступања у вршењу инспекцијског надзора, инспекција изузетно пази на Законом
утврђене рокове, који су у овој области утврђени Законом о комуналним делатностима, Законом о
инспекцијском надзору, као и Законом о општем управном поступку, као и другим законима из
области животне средине које обавља као поверене послове.
У току 2018. године није било покренутих управних спорова.
У периоду који је предмет овог извештаја није било притужби на рад инспекције за комуналне
послове и заштиту животне средине Општине Бач.
У току 2018. године инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине није поднела
ниједну иницијативу за измену и допуну прописа из делокруга послова по којима врши надзор.
Мере предузете у циљу ажурности података у информационом систему састоје се у уношењу
службених аката путем скенирања документације у локални информациони систем те њиховом
меморисању.
У области поверених послова у претходном периоду вршена је контрола по Закону о трговини и
то продаје ван продајног објекта, а посебно са освртом на нелегалну трговину дуваном.
Инспекција за комуналне послове и заштиту животне средине благовремено је припремила План
инспекцијског надзора за 2019. годину у складу са Законом о инспекцијском надзору, на који су
надлежни орган Координациона комисија општине Бач и Министарство за заштиту животне
средине дали позитивно мишљење.
Припремала је одговоре по захтевима свих заинтересованих страна који су упућивали захтеве по
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, и одговоре на дописе Заштитника
грађана. Сарадња са невладиним организацијама и другим институцијама и органима огледала се
У континуираној непосредној комуникацији и давању одговора у законским прописаним
роковима.

Инспектор за комуналне послове и
заштиту животне средине
Бранимир Аничић

Преглед постављених радних циљева инспектора
-Примена Годишњег плана у потпуности са постављеним роковима
-Побољшати и дорадити страницу на сајту општине Бач у складу са Законом о
инспекцијском надзору а тиче се комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне
средине ( објављивање обавештења, докумената и сл.)
-Интезивирати сарадњу са МУП-ом а у вези откривања починилаца прекршаја ( највећи
акценат на пронлазак лица која пале отпад а како би из истог издвојили секундарне
сировине-бакар, гвожђе и алумнијум)
-Извршење задатих циљева у току целе 2019. год.

