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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Сектор инспекције за заштиту животне средине

Предмет: Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне
средине Општинске управе општине Неготин за 2017. годину

                  У Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин на радном
месту инспектор за заштиту животне средине запослена је један  извршиоц.

          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", 36/2009 и 88/2010)
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)
- 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)

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА 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 2017. године инспектор за заштиту животне средине вршиће ванредне      
инспекцијске надзоре: 
- према писменом захтеву странака (у складу са Законом о енергетици) 
- према писменим захтевима и представкама грађана и МУП-а (у складу са Законом о 
заштити од буке) 
- ванредни инспекцијски надзори у складу са важећим законима, правилницима ,уредбама и 
одлукама. 
   Очекивани обим ванредних надзора за 2017. годину је око 30 надзора.
4. За сваки месец у току 2017. године инспектор сачињава месечни извештај о раду, у току
јануара месеца сачињава и годишњи извештај за претходну годину  а у октобру месецу
сачињава годишњи план инспекцијског надзора за наредну односно 2018. годину. 
5. Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2017. године.
6. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2017. године

ПЛАН ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Дневне активности Трајање

Излазак на лице места, преглед документације,
сачињавање записника

3 сата

Израда решења и закључака 3 сата

Рад  са  странкама  (информисање  странака  у
циљу превентивног деловања)

1 сат

Административни  послови  (копирање,
попуњавање образаца и сл.)

0.50 сати



          У зависности од ситуације, која се не може унапред предвидети, а која захтева поступање
инспектора за заштиту животне средине, може доћи до одступања од планиране дневне сатнице
активности која је горе наведена.

РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКТОР ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ ПЛАНУ: 

Редни

број
Назив постројења

Област
надзора

МЕСЕЦ

I II III IV V VI VII
VII

I
IX X XI XII

Σ

1. ЈКП Бадњево Неготин-
топлане

ваздух
х х 2

2. Телеком Неготин-
топлана

ваздух
х х 2

3. ОШ Вера
Радосављевић-топлана

ваздух
х 1

4. Техничка школа-
топлана

ваздух
х 1

5. Здравствени центар-
топлана

ваздух
х 1

6. Пошта Неготин-
топлана

ваздух
х 1

7. “Веселинов” Неготин отпад х х х 3

8. “Декор Унион”
Неготин

отпад
х х  х 3

9. АС “Николић”
Неготин

бука
х 1

10. АС “Дензор” Неготин бука х 1

11. Угоститељски објекти бука х х х х 4

12. Млекара Матаљ бука х 1

13. Стоваришта у меш.
зони и занатске радње

бука
х х х 3

14. Вулканизерске радње Отпадне
гуме  

х х х х х х х х х х 10

15.
Делатности припреме

хране 

Отпадна
јестива уља х х х х х х х 7

16. Телеком Србије Нејонизујуће
зрачење

x x 2

17. VIP mobile Нејонизујуће
зрачење

x x 2



Редни

број
Назив постројења

Област
надзора

МЕСЕЦ

I II III IV V VI VII
VII

I
IX X XI XII

Σ

18. Telenor Нејонизујуће
зрачење

x х  2

19
ЈКП Бадњево Неготин-

фек.стан

Процена
утицаја х 1

20 "Меско" Штубик Процена
утицаја

х 1

21.
Ивановић Дејан Неготин-

пласт.амбал.
Процена
утицаја

х 1

22
Телеком Србија РБС

Јасеница
Процена
утицаја

х 1

23
БС Голубовић Неготин

КП2299
Процена
утицаја

х 1

24
ДОО МаксиЦО

Алексинац
Процена
утицаја

х 1

25
"Веселинов" Неготин Процена

утицаја
х 1

26
DOO YUCRON Niš Процена

утицаја
х 1

27
ДОО Спајић Неготин Процена

утицаја
х 1

28
НИС 1,2 Достављање

подат.
2х 2

29
БС Феникс Неготин Достављање

подат.
х 1

30
Лукоил Неготин Достављање

подат.
х 1

31
ШеикПетрол Неготин Достављање

подат.
х 1

32
БС Голубовић 1,2,3 Достављање

подат.
3х 3

33
Промет и кор.

нар.опасн.хемик.
хемикалије

х x x x 4

        УКУПНО:                                                               68  редовних инспекцијских надзора

         РЕСУРСИ ИНСПЕКЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

1. Потребно одговарајуће возило за рад на терену,
2. Потребна је одговарајућа опрема за рад,
3. Увођење јединственог информационог система за инспекције ,



4. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом и
5. Неопходно  је  прописати  обавезну  обуку  инспектора  ради  ефикаснијег  рада  на

терену  како  би  се  ускладио  инспекцијски  надзор  у  складу  са  Законом  о
инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења.

       ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ                                                      ШЕФ ОДЕЉЕЊА
           ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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


