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Предмет: Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине 

Општинске управе општине Неготин за 2023. годину 
 

                  У Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин на 
радном месту инспектор за заштиту животне средине запослен је један извршиоц, име и презиме 
инспектора је Драган Радовановић, дипл.инж.зжс, број легитимације 13/2018.  
 

Прописи по којима поступа : 
 

ЗАКОНИ: 
 
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – 
др.закон,72/2009 - др.закон, 43/2011 – одлука РС и 14/2016) 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регисртра извора загађивања, као 
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. Гласник РС", 91/2010 и 
10/2013) 
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 135/2004 и 36/2009) 
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 
бр.69/2005) 
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 114/2008) 
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 
Правлник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање 
("Сл.Гласник РС", 114/2013) 
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. Гласник 
РС",71/2010) 
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. Гласник РС", 104/2009 и 
81/2010) 
- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", 96/2021) 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010)  
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. Гласник 
РС", бр. 72/2010) 
Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору ("Сл. 
гласник РС", бр. 1/2013) 
- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013) 
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 
("Сл. гласник РС", бр. 5/2016) 



Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015) 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 
испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при 
одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење 
емисија ("Сл. Гласник РС", 100/2011) 
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за 
издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци ("Службени гласник РС", бр. 114 од 23. 
децембра 2013, 23 од 23. марта 2018, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018 - др. 
Закон) 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. Гласник РС", број 36/2009) 
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 
- Закон о хемикалијама ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) и  
- Закон о енергетици („Сл. гл. РС“, бр. 145/2014) 
 
 

1. УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

На основу Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 
инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског 
надзора у области заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 45 од 13. јуна 2018, 59 
од 23. августа 2019.), планирани број редовних инспекцијских надзора у одређеним областима у 
2023. години, врши ће се на следећи начин: 

 
 

Област Процењен ризик Број редовних надзора 
Ваздух (емисија) низак 1 
Ваздух (квалитет) низак 1 
Отпад (произвођач) средњи 1 
Отпад (оператер) средњи 1 
Бука низак 1 
Процена утицаја низак 1 
Нејонизујуће зрачење низак 1 
 

2. ТАБЕЛА РЕДОВНИХ НАДЗОРА 
         

Редни 
број 

Оператер 
Делат-

ост 

Проце-
њени 

степен 
ризика 

Област 
надзора 

Време надзора по месецима 
 

     Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 

1. 
Топлана Вељко 
Влаховић, улица 

Комуна-
лна 

Низак Ваздух х           
 
 



Војислава Чурића 
бб 

грејањe  
 
 

2. 
Котларница ЈНА, 
улица ЈНА бр. 2 

Комуна-
лна 

грејањe 
Низак Ваздух  х           

3. 
Котларница на 

Тргу Ђорђа 
Станојевића 9/2 

Комуна-
лна 

грејањe 
Низак Ваздух   х          

4. 

Котларница 
Брегалница, 

улица Бранка 
Перића број 20 

Комуна-
лна 

грејањe 
Низак Ваздух          х   

5. 

Котларница ОШ 
Бранко 

Радичевић, улица 
Растока бб 

Комуна-
лна 

грејањe 
Низак Ваздух           х  

6. 
Котларница 

Борска, Насеље 
Борска бб 

Комуна-
лна 

грејањe 
Низак Ваздух            x 

7. 
Здравствени 

центар 
Здравс-
твена 

Низак Ваздух            х 

8. ПУ “Пчелица” 
Образо-

вна 
Низак Ваздух  х           

9. 
Спајић доо 

Неготин 

Произв-
одња 

челичн-
их 

влакана  

Низак Отпад       х      

10. 
“Веселинов” 

Неготин 

Склади-
штење 
отпада 

Средњи Отпад   х          

11. 
Техноинвест 

Сцарп 

Склади-
штење 
отпада 

Средњи Отпад     х        

12. 
Уљарица Нова 
доо Неготин 

Гајење 
жита 

Низак Бука     х       
 
 
 

13. 

Стоваришта у 
меш. зони и 

занатске радње- 2 
ком. 

Произ-
водња и 
склади-
штење 
робе 

Низак Бука        х х    

14. Elixir Craft 
Хем. 

индустр
ија 

Низак Процена 
утицаја          х   



15. 
 

Макси Метали 
ПР Тасић Иван 

Склади
штење  
отпада 

Низак 
Процена 
утицаја х            

16. Телеком Србије 
Телеко-
муник-
ације 

Низак 
Нејони-
зујуће 

зрачење 
   х        

 
 
 
 
 

17. VIP mobile 
Телеко-
муник-
ације 

Низак 
Нејони-
зујуће 

зрачење 
     х       

18. Telenor 
Телеко-
муник-
ације 

Низак 
Нејони-
зујуће 

зрачење 
   х         

ЗБИР НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
 

Укупан број планираних редовних надзора у 2023. години је 19 инспекцијска надзора. 
 

3. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ ВРШЕЊА НАДЗОРА 
 

Надзор ће се вршити на територији општине Неготин, која се састоји из 39 насеља са укупно 
43551 становником. Вршење надзора над поменутим територијалним подручјем утврђено је 
месном надлежношћу инспектора за заштиту животне средине. 
 
4. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор приказан је у табеларном прегледу 
(тачка 2). 

 
 

5. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
  
1. Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне 
средине и повећање поштовања еколошких стандарда.  
2. Приликом инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине дужан је да се 
придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа.  
3. У току 2023. године инспектор за заштиту животне средине вршиће редовне, ванредне, 
мешовите, контролне и допунске инспекцијске надзоре, као и превентивно деловање. 
Редовни инспекцијски надзори базирани су на процењеном ризику надзираних субјекта који у 
оквиру својих делатности које обављају на територији општине Неготин, могу утицати на 
квалитет животне средине у погледу штетних емисија у ваздух, воду и земљиште и сл. 
Ванредни инспекцијски надзори зависиће од броја захтева странака за ванредним утврђујућим 
надзором (у складу са Законом о енергетици ) , броја представки грађана и МУПа (у складу са 
Законом о заштити од буке или Законом о заштити ваздуха, и сл.) . 
Мешовити инспекцијски надзори вршиће се у зависности од поклапања или повезаности 
редовног и ванредног инспекцијског надзора.  
Контролни инспекцијски надзори врши ће се сразмерно броју наложених мера у току редовног и 
ванредног инспекцијског надзора. 
Допунски инспекцијски надзор вршиће се у складу са потребама горе наведених облика 
инспекцијског надзора, ради утврђивања нових чињеница које нису биле утврђене у току 



редовног, ванредног или мешовитог инспекцијског надзора. 
 

6. ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

У току 2023. године инспектор за заштиту животне средине имаће 224 радних дана., у оквиру 
којих ће се спроводити редовни, ванредни, превентивни, контролни и остали облици 
инспекцијског надзора. У току 2023. године предвиђа се око 5 дана за обуке, састанке, 
радионице, семинаре и остале активности инспектора за заштиту животне средине као што је 
израда извештаја о раду, учешће на изради општинских прописа и контролних листа, као и 
редовно архивирање предмета итд.  Инспектор за заштиту животне средине располаже једним 
службеним аутом који користе и остали инспектори Одељења за инспекцијске послове, поседује 
службени мобилни телефон и десктоп рачунар са штампачем. Не располаже лаптопом, 
инспекторском униформом и обућом. 
 
 
7. Превентивно деловање инспектора за заштиту животне средине у току 2023. године, 
планира се објављивањем планова и контролних листи, обавештавањем јавности о примени 
важећих прописа, као и кроз вршење службено саветодавних посета. Годишњи план 
инспекцијског надзора објавиће се почетком године, као и важеће контролне листе. Планирано 
је да се изврши 6 службено саветодавних посета по службеној дужности у области заштите од 
буке, заштите ваздуха и поступања са неопасним и инертним отпадом. Поменуте службено 
саветодавне посете реализоваће се по једна у два месеца, а трајање сваке планира се око 3 сата. 
 
8. Активности према нерегистрованим субјектима, вршиће се у складу са чланом 33. ЗОИНа, 
у смислу уписивања делатности у основни регистар, прибављање потребних дозвола оператера 
за управљање отпадом, доношење планова управљања заштићеним природним добром, 
прибављања потребних докумената за коришћење извора нејонизујућег зрачења итд. Обзиром 
да у последње три године, затечен је један нерегистровани субјекат, планира се да и у 2023. 
години неће бити неког значајнијег одступања.  
 
9. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у току 2023. године, одређен је на 
основу броја тих надзора у последње три године, и то је око 5% у односу на укупан број 
редовних инспекцијских надзора планираних за 2023. годину. 
 
10. Инспектор за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове Општинске 
управе општине Неготин, врши надзор и као  туристички инспектор над спровођењем Закона о 
угоститељству, такође врши надзор и над изворним прописима које доноси Скупштина општине 
Неготин, за који се такође доноси годишњи план, водећи рачуна о расположивом времену за 
вршење надзора код сва три плана. 

 
 
 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

 Процена почетног ризика, у односу на делатност која се обавља, дата је у табели  
овог Плана. С обзиром да делатност није довољан критеријум, у току инспекцијског надзора 
утврђиваће се и други елементи који ће додатно умањивати или повећавати почетно процењени 
ризик код надзираног субјекта. 



 Процена ризика је извршена на основу одговарајућих посебних критеријума као што 
су: количине загађујућих материја које се испуштају у ваздух, воде, земљиште, количине отпада 
и нивоа буке; локација надзираног субјекта; врсте делатности или активности надзираног 
субјекта; услови и врсте коришћења извора нејонизујућег зрачења;  број представки 
заинтересоване јавности на рад надзираног субјекта; поступања надзираног субјекта према 
наложеним мерама као и нивои усклађености пословања са законом и другим прописима.  
 
 

 
 

 
ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

       ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
   Драган Радовановић, дипл.инж.зжс            Горан Лепојевић, дипл.грађ.инж  
 


