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1.УВОД
ГодишњипланинспекцијскогнадзораОдељењазаинспекцијскепословеуопштинскојуправиН
еготиназа
2018.годинуускладусачланом
10.
Законаоинспекцијскомнадзору
(Сл.гласникРСбр.36/2015).
ГодишњипланинспекцијскогнадзорасадржиопштиприказзадатакаипословаОдељењазаинсп
екцијскепословеу
2018.години,
непосреднеприменезаконаидругихпрописа,
тепраћењестањанатериторијиопштинеНеготинизобластикомуналне,
саобраћајне,
грађевинске,заштитеживотнесрединепросветнеинспекције.
СврхадоношењаПланаинспекцијскогнадзораОдељењазаинспекцијскепословејеповећањееф
ективностиИтранспарентности, каоијачањеповерењаграђанаулокалнусамоуправуопштинеНеготин:
1.непосреднуприменузаконаидругихпрописа ,
2.спровођењеинспекцијскогнадзора, ирешавањаууправнимстваримаупрвомстепену,
3.праћењестањеипредлагањемеразаунапређењестањанатерену, натериторијиопштинеНеготин,
4.превентивноделовањеинспекцијекаоједноодсредставаостварењациљаинспекцијскогнадзора;
ОдељењезаинспекцијскепословеопштинскеуправеопштинеНеготинобављапословенатерито
ријиопштинеНеготинсаседиштемуНеготину, ТргСтеванаМокрањцабр.1.
УскладусагоренаведенимГодишњимпланоминспекцијскогнадзора,
којисадржиопштеиспецифичнециљевекојејепотребноостварити,
задатке/програмскеактивностикојејепотребноспровестикакобисетициљевиостварили,
индикаторерезултататј.
начиннакојимеримоостваренезадаткеодноснопрограмскеактивности,
роковеукојимасезадациодносноактивностиморајуобавити,одговорностзаспровођењеактивностиодн
оснозадатака, врстуактивностиидр.
ЦиљевиГодишњегпланаинспекцијскогнадзорајенепосреднаприменазаконаидругихпрописа
тј.,
планиранихмераиактивностипревентивногделовањаинспекцијеипланиранихмераиактивностизаспр
ечавањеобављањаделатностиивршењаактивностинерегистрованихсубјеката,
очекиваниобимванреднихинспекцијскихнадзораупериодуукомећесевршитиредовниинспекцијскин
адзор, каоидругеелементеодзначајазапланирањеивршењеинспекцијскогнадзора.
Годишњипланинспекцијскогнадзорасадржиподаткеиоспецифичнимциљевимакојисепланир
ајуостваритиу 2018годиниакојисувезанизаПрограмскеактивностиОдељењазаинспекцијскепослове,
одговорностзареализацијузадатакаиактивностииукомрокуихтребареализовати.
Инспекцијскинадзориислужбенеконтролеспроводеупотребомметодаитехникакакојепропис
анозаконскимИподзаконскимактимакојисутемељзапоступањеинспекције,
узобавезнокоришћењеконтролнихлиста.
ПословиизадациизделокругаодносноГодишњегпланаинспекцијскогнадзораОдељењазаинсп
екцијскепословеобављасвакодневнокакоусвомседиштутакоинатеренунатериторијиопштинеНеготи
н.
НаосновуЧл.10
ЗаконаоинспекцијскомнадзоруСл.
гласникРСбр.36/2015,
инспекцијаједужнадасачиниГодишњипланинспекцијскогнадзора, којисеспроводикрозоперативне
(полугодишње, тромесечнеимесечне) плановеинспекцијскогнадзора.
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2.ОРГАНИЗАЦИОНАСТРУКТУРА

ОДЕЉЕЊЕЗАИНСПЕКЦИЈСКЕПОСЛОВЕ
ШЕФОДЕЉЕЊАЗАИНСПЕКЦИЈСКЕПОСЛОВЕ
једанизвршиоц

КОМУНАЛНИИНСПЕКТОР 2 извршиоца
САОБРАЋАЈНИИНСПЕКТОР 2 извршиоца
ГРАЂЕВИНСКИИНСПЕКТОР 1 извршиоц
ИНСПЕКТОРЗАЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ1извршиоца
ПРОСВЕТНИИНСПЕКТОР1извршиоца

3.ПЛАНИПРОГРАМИНСПЕКЦИЈСКОГНАДЗОРАПОИНСПЕКЦИЈА
МАЗА 2018.ГОДИНУ
-КОМУНАЛНАИНСПЕКЦИЈА4

Број инспектора - У 2018. годининадзорврше у комуналној инспекцији је 2 инспектора и то
оба
са
високом
стручном
спремом,
поправилникуоунутршњојорганизацијиисистематизацијираднихместауопштинскојуправио
пштинеНеготин, систематизованасутриизвршиоца.
Прописи по којима поступа комунална инспекција:
ЗАКОНИ:
1.Закон о општем управном поступку- Сл.гл РС 18/2016
2.Закон о комуналним делатностима -Сл.гл РС 88/11и 104/2016
3.Закон о прекршајима- Сл.гл РС 65/13, 13/2016 и 98/2016-одлукаУС
4.Закон о трговини -Сл.гл РС 53/10 и 10/13
5.Закон о инспекцијском надзору- Сл.гл РС 36/15
6. Законостановањуиодржавањузграда-Сл.глРС 104/2016
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН :
1.Одлука о уређењу насеља - Сл.лист општине Неготин 3/99
2.Одлука о одржавању чистоће-Сл.лист општине Неготин 7/16
3.Одлука о условима дажања и заштите домаћих животиња и условима љиховог
сахрањивања на територији општине Неготин -Сл.лист општине Неготин 16/07
4.Одлука о радном времену у одређеним делатностима на територији општине НеготинСл.лист општине Неготин 12/06, 29/06и 8/2017
5.Одлука о сахрањивању и гробљима- Сл.лист општине Неготин 1/94
6.Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији општине Неготин-Сл.лист
општине Неготин 2/94
7.Одлука о јавним паркиралиштима - Сл.лист општине Неготин 33/08
8.Одлука о пијацама на територији општине Неготин-Сл.лист општине Неготин 26/15
9.Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом- Сл.лист општине
Неготин 15/13
10.Одлука о постављењу и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и
споменика,спомен обележја,балон хала спортских намена и надстрешница у јавном
превозу - Сл.лист општине Неготин 23/11
11.Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и прећишћавању и одвођењу
атмосферских и отпадних вода- Сл.лист општине Неготин 7/16
12.Одлука о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада на територији
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општине Неготин- Сл.лист општине Неготин 10/16
13.Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места,улица и тргова,начину
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине
Неготин -Сл.лист општине Неготин 19/16
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности ,инспекцијски надзор над применом
дела закона о трговини
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА
1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају ком.делатност: контрола
спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа , надзор над
извршењем
квалитета
обављања
комуналних
делатности,
из
области
урбанизма,грађ.земљишта,путева и изградње: надзор над одржавањем јавних површина и
комуналних објеката; надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката,
надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање.
З. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналнеделатности: одржавања
чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа, одржавања зелених и рекреативних
површина, обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања; пружања пијачних
услуга; одржавања улица, путева и других јавних површина у граду, пружања услуга
снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода, пружања услуга
снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња, спровођења. Одлуке о
локалним комуналним таксама, спровођења кућног реда, одржавања споменика,
коришћења јавних паркиралишта, придржавања прописаног радног времена
угоститељских и других објеката у граду, постављање и начин коришћења мањих
монтажних објеката у граду, функционисање појединих сеоских водовода.
4. 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 . У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор
има иста овлашћења као и тржишни инспектор:
МЕСЕЧНИ ПЛАН:
ЈАНУАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево",
3 Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини и Одлуци о
пијацама.
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4.Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
5.Контрола инспектора по захтеву странке.
6.Ванредне контроле
7.Архивирање пописа аката који се воде под бр 355
8.Израда месечног извештаја о раду.
ФЕБРУАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
4.Контрола радног времена угоститељских објеката
5.Контрола инспектора по захтеву странака
6.Ванредне контроле
7.Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини
8.Израда месечног извештаја о раду
МАРТ:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола заузећа јавних површина.
4.Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини и сузбијање сиве
економије.
5.Контрола радног времена угоститељских објеката.
6.Контрола инспектора по захтеву странке
7.Ванредне контроле.
8.Израда месечног извештаја о раду.
АПРИЛ:
1.Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у граду.
2.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
3.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
4.Контрола заузећа јавних површина.
5.Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца - контрола
7

извођења паса.
6.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
7.Контроле инспектора по захтеву странака.
8.Ванредне контроле.
9.Израда месечног извештаја о раду.
МАЈ:
1.Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у граду.
2.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
3.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
4.Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
5.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
6.Контрола у вези са одржавањем манифестација Туристичке организације општине
Неготин
7.Контрола у вези са одржавањем Пролећног вашара(Ђурђевдански вашар)
8.Контрола паркирања у граду.
9.Контроле инспектора по захтеву странака.
10.Ванредне контроле.
11.Израда месечног извештаја о раду.
ЈУН:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
4.Контрола паркирања у граду.
5.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
6.Контроле инспектора по захтеву странака.
7.Контрола радног времена угоститељских објеката
8.Ванредне контроле.
9.Израда месечног извештаја о раду
ЈУЛ:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
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2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
4.Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућ њих љубимаца - контрола
извођења паса.
5.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
6.Контрола у вези са одржавањем Летњег вашара(Петровдански Вашар)
7.Контрола радног времена угоститељских објеката
8.Контроле инспектора по захтеву странака.
9.Ванредне контроле.
10.Израда месечног извештаја о раду.
АВГУСТ:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола радног времена угоститењских објеката.
4.Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
5.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
6.Контроле инспектора по захтеву странака.
7.Ванредне контроле.
8.Израда месечног извештаја о раду.
СЕПТЕМБАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола радног времена угоститењских објеката.
4.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
5.Контрола у вези са одржавањем манифестације “Мокрањчеви дани” и Јесењег вашара
(Госпоински Вашар)
6.Контрола паркирања у граду.
7.Контроле инспектора по захтеву странака.
8.Ванредне контроле.
9.Израда месечног извештаја о раду.
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ОКТОБАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
4.Контроле инспектора по захтеву странака.
5.Ванредне контроле.
6.Израда месечног известаја о раду.
НОВЕМБАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контроле по одлуци о испоруци топлотне енергије.
4.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
5.Контрола паркирања у граду.
6.Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
7.Контроле инспектора по захтеву странака.
8.Ванредне контроле.
9.Израда месечног извештаја о раду.
ДЕЦЕМБАР:
1.Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2.Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3.Контрола по Закону о Трговини и Одлуци о пијацама.
4.Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
5Контрола радног времена угоститењских објеката.
6.Контроле инспектора по захтеву странака.
7.Ванредне контроле.
8.Ажурирање и архивирање предмета.
9.Израда месечног известаја о раду.
ДИНАМИЧКИОПЕРАТИВНИПЛАН
Вршењаинспекцијскогнадзорастамбенихзаједницаустамбенимистамбенопословнимзграда
манатериторијиопштинеНеготин.
1. ШирипојасцентраградаНеготина – рок: Фебруар 2018. год.
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2. НасељеВељкоВлаховићуНеготину – рок: Март 2018. год.
3. НасељеБорскаколонијауНеготину – рок: Април 2018. год.
4. ОсталестамбенезаједниценатериторијиградаНеготина – рок: Мај 2018. год.
5.СтамбенезаједницепомеснимзаједницаманатериторијиопштинеНеготин – рок: Јун 2018.
год.

-САОБРАЋАЈНАИНСПЕКЦИЈАОПШТИПОДАЦИ:
• Бројинспектора: Пословенадзораизнадлежностисаобраћајнеинспекцијеу
2018.обављајудваинспектора;
Правни основ
1. Закон о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006 и 31/2011 );
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15);
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15);
4. Закон о јавним путевима („ Службени гласник РС „ бр. 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12,
104/13);
5. Закон о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ сл.гл. Р.С. бр.36/15);
6. Одлука о линијском превозу путника на територији општине Неготин („Сл.лист општине
Неготин „ број ,36/2010 и 26/2015 );
7. Oдлука о такси превозу путника на територији општине Неготин („ Сл.лист општине Неготин „
, бр.8/2017);
8. Oдлука о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама на подручју општине
Неготин («Сл.лист општине Неготин , бр.29/2012 );
9. Oдлука бесплатном превозу одређених категорија путника на територији општине („ Сл.лист
општине Неготин “ , бр.5/2016 ) и Одлука о субвенционисању линијског приградског превоза
путника на територији општине Неготин ;
10. Решење о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин («Сл.лист
општине Неготин , бр.5/2016 ), Решење о изменама и допунама решења о посебном режиму
саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин („ Сл.лист општине Неготин „ , бр.17/2017) ;
11. Одлука о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама за насеље Неготин
( „ Сл.лист општине Неготин „ , бр.11/2016), као и Одлука о измени и допуни одлуке о техничком
регулисању саобраћаја на путевима и улицама за насеље Неготин („ Сл.лист општине Неготин “ ,
бр.13/2017 );
12. Одлука о утврђивању аутобуских стајалишта у линијском превозу на територији општине
Неготин ( „ Сл.лист општине Неготин „ број 2/96, 4/97 и 5/2016 );
Поверени послови инспекцијског надзора општинској управи над применом Закона о
превозу у друмском саобраћају чланом 44б. („ Службени гласник РС „ бр.46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, 62/2006, 31/2011и 68/2015 ) и прописа донетих на на основу овог закона су у обављању
локалног превоза и то:
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а) ванлинијског превоза путника;
б) линијског и ванлинијског превоза ствари;
в) превоза за сопствене потребе лица и ствари;
г)ауто такси превоз.
Чланом 155. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15)
поверава се општинској управи надлежној за послове саобраћаја вршење послова инспекцијског
надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног
превоза и то:
а) ванлонијски превоз;
б) посебан линијски превоз;
в) превоз за сопствене потребе;
г) такси превоз
За поверене послове план инспекцијског надзора се усаглашава са планом републичке
инспекције друмског саобраћаја. У овом моменту непознат нам је план инспекцијских надзора ове
инспекције.Потребно је планирати контролу ауто такси превоза путника у оквиру редовног
инспекцијског надзора барем 50 пута у току 2018године.

Закон о превозу путника не уређује ближе градски и приградски превоз путника, већ је он
регулисан Одлуком о линијском превозу путника на територији општине Неготин («Сл.лист
општине Неготин,36/2010 и 26/2015 ) и чланом 19. Ове одлуке предвиђено је да се инспекцијски
надзор врши преко општинског саобраћајног инспектора. Чланом 156. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15) предвиђено је да овлашћено лице
општинске управе надлежне за послове саобраћаја у вршењу послова инспекцијског надзора над
применом прописа којима се уређује градски и приградски превоз има дужности и овлашћења из
члана 147,148,и 149 овог закона.
На основу досадашњих инспекцијских контрола линијског приградског превоза путника на
територији општине Неготин и утврђеног стања у оваој области нису уочене неправилности у
раду превозника којима је на основу Уговора о поверавању комуналне делатности линијског
приградског превоза путника на територији општине Неготин поверено вршење превоза.
Ризик се може проценити као незнатан. Планом рада за 2017.годину планира се инспекцијски
надзор једном недељно у области линијског приградског превоза путника на територији општине
Неготин као редован теренски инспекцијски надзор који ће се заснивати од непосредном увиђају у
возилима, контролом документације надзираног субјекта. У складу са чланом 17. Став 4. Закона о
инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ сл.гл. Р.С. бр.36/15) надзор ће започињати без
обавештавања надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору због бојазни да би
обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора;
У зависности од посебних елемената процене ризика које на основу члана 9. Закона о
инспекцијском надзору прописује надлежни орган јединице локалне самоуправе може се
дефинисати и другачија учесталост вршења инспекцијског надзора у овој области.

12

Планом треба предвидети и око 80 ванредних инспекцијских надзора који ће се вршити мимо
редовних инспекцијских надзора. То су пре свега ванредни утврђујићи теренски надзори, по
захтеву надзираног субјекта којим се утврђује испуњеност услова возила за обављање ауто такси
превоза путника. Такође вршиће се и ванредни инспекцијски надзори на основу представки
грађана, које имају дејство иницијативе за покретање поступка у складу са чланом 18. Закона о
инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ сл.гл. Р.С. бр.36/15)
Инспекцијски надзор над одржавањем улица и општинских путева, као и некатегорисаних
путева, је надзор над изворним надлежностима јединице локалне самоуправе. На основу члана 91.
Закона о јавним путевима(„ Службени гласник РС „бр. 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12, 104/13)
надлежни инспектор општинске управе, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом
прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица има права, дужности и овлашћења
републичког инспектора за државне путеве.
Планом за 2018. Годину треба предвидети надзор над сваким општинским путем, два пута
годишње, у пролеће и у јесен. Одлуком о утврђивању локалних путева на територији општине
Неготин («Сл.лист општине Неготин , бр.4/1994 ), има их 38. Тако да је потребно планирати 76
редовних теренских инспекцијских надзора за 2018. годину у овој области..
Потребно је да скупштина општине Неготин донесе општинску Одлуку о општинским
путевима и улицама на територији општине Неготин, као и одлуку о некатегорисанним путевима
на територији општине Неготин, како би се одрадиле контролне листе из ове области.
Такође потребно је и одлуку о ауто такси превозу путника ускладити са Закон о превозу
путника у друмском саобраћају („ Службени гласник РС „ бр.68/15).
Закон о инспекцијском надзору („ Службени гласник РС „ сл.гл. Р.С. бр.36/15), у члану. 13.
предвиђа и превентивно деловање инспекције, што подразумева и објављивање важећих прописа
као и пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту.

-ГРАЂЕВИНСКАИНСПЕКЦИЈАОПШТИПОДАЦИ:
• Бројинспектора:
Напословиманадзораизнадлежностиграђевинскеинспекцијепоправилникуоунутршњојорганизацији
исистематизацијираднихместауопштинскојуправиопштинеНеготин,
систематизованасудваизвршиоца.
• Пословиинспектора:

У Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин у
2018. год.на радном месту грађевински инспектор запослен је један извршилац.

У вршењу инспекцијског надзора на основу овлашћења из Закона о планирању
и изградњу (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012,50/2013 - одлука УС , 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) грађевински
инспектор врши редовни инспекцијски надзор на територији општине Неготин над
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изградњом објеката за које је издата грађевинска дозвола, издата потврда о пријави радова
на изградњи објекта или издато решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи.
Такође, грађевински инспектор врши редовни инспекцијски надзор на објектима за који је
инвеститор поднео обавештење о завршетку темеља, завршетку конструкције објекта и за
које је издата употребна дозвола за цео грађевински објекат или део објекта.
На основу Закона о озакоњењу објеката (Сл. гласник РС", бр. 96/2015) вршиће
се израда решења о рушењу незаконито изграђених објеката за које је извршен попис,
обзиром да је пописан велики број објеката.
НаосновуЗаконаостановањуиодржавањузграда-Сл.глРС

104/2016,

регулисанасуправаИобавезеГрађевинскогинспекторакаоИдужности.

У циљу превентивног деловања објављене су контролне листе грађевинског
инспектора Одељења за инспекцијске послове, права, дужности и овлашћења
грађевинског инспектора на интернет страници Општинске управе општине Неготин.
Инвеститори се могу информисати код грађевинског инспектора о правима и обавезама у
току изградње објеката.
Дневне активности
Излазак на лице места,
преглед
докуметације,
сачињавање записника
Израда решења и закључака
Рад са странкама
(информисање странака у
циљу превентивног
деловања)
Административни послови
(копирање,
попуњавање
образаца и сл)

трајање
3 сата

3 сата
1 сат

0,50 сати

У зависности од ситуације, која се не може унапред предвидети, а која захтева
поступање грађевинског инспектора може доћи до одступања од планиране дневне
сатнице активности која је горе наведена.
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинског инспектора спроводиће се кроз
оперативне планове (месечне).

-ИНСПЕКЦИЈАЗАЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ-
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ОПШТИПОДАЦИ:

• Бројинспектора: У Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине
Неготин на радном месту инспектор за заштиту животне средине запослена су два
извршиоца.
Прописи по којима поступају :
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)
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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)Одлука о сакупљању и привременом

складиштењу грађевинског отпада на територији општине Неготин ("Сл. лист Општине
Неготин", бр. 36/2010)
Одлука о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада на територији општине
Неготин ("Сл. лист Општине Неготин", бр. 10/2016)
Одлука о условима држања и заштите домаћих животиња и условима њиховог
сахрањивања на територији општине Неготин ("Сл. лист Општине Неготин", бр. 16/2007)
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 2018. 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 2018. годину је око 20 надзора.
4. За сваки месец у току 2018. 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 2019. годину.
5. Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2018. године.
6. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2018. 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 ИИИИИИИВВВИВИИВИИИИX X
XИ XИИ Σ 1. ЈКП Бадњево Неготин- топлане ваздух 7х 7х 14
2. Телеком Неготин- топлана ваздух х 1
3. ОШ Вера Радосављевић-топлана ваздух х 1
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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 1
8. “Декор Унион” Неготин отпад х 1 Томбак Прахово отпад х 1
9. АС “Николић” Неготин бука х 1
10. АС “Дензор” Неготин бука х 1 11. Угоститељски објекти бука х 2х 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 7
15. Делатности припреме хране Отпадна јестива уља х х х х 4
16. Телеком Србије Нејонизујуће зрачење x x 2
17. ВИПмобиле Нејонизујуће зрачење x x 2
18. Теленор Нејонизујуће зрачење x х 2
20. Телеком Србија РБС Речка Процена утицаја х 1
21. Ивановић Дејан Неготин- пласт.амбал. Процена утицаја х 1
24. ДОО Феникс Неготин- Кусјак Процена утицаја х 1
УКУПНО: 50 редовних инспекцијских надзора

-ПРОСВЕТНАИНСПЕКЦИЈАГрад/Општина

НЕГОТИН

Име и презиме

Зорица Мијушковић

Адреса

Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Број
легитимације

12-0043/12

Број редовних
надзора

Преглед
надзираних
субјеката у
којима ће се
вршити редовни
надзор
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ПУ-„Пчелица“Неготин

ОШ“
Бранко
Радичевић“
Неготин

ОШ“Стеван
Мокрањац“
Кобишница
ОШ“Хајдук Вељко”
Штубик

ОШ“Вера
Радосављевић“Не
готин

ОШ“Вук
Караџић“
Неготин

ОШ“12.
септембар
“ Неготин

ОШ“Момч
ило
Ранковић“
Рајац

ОШ“Павле Илић
Вељко“ Прахово

ОШ“Павле
Илић
Вељко“
Душановац

ОШ“Јован
Јовановић
Змај“
Јабуковац

Неготинска
гимназија

Техничка школа
Неготин

Средња
пољопривр
една

Музичка
школа
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школа са
домом
ученика
“Рајко
Боснић”
БуковоНеготин

ОШ “Бранислав
Нушић” Уровица

Период у коме
ће се вршити
редовни надзор

“Стеван
Мокрањац
” Неготин

15.10.2018 – 15.02. 2019. године

Очекивани број
ванредних
надзора и
период у коме
ће се вршити

Очекивани број надзора

Период

90

01.09.2018 – 31.08.2019. године

Облици надзора

теренски, канцеларијски
Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака.
Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује
одређена права у установи.

Планиране мере
и активности
превентивног
деловања

Службене саветодавне посете установама.
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа,
као и процена ризика.
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора
усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица.
Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и
етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са
вршењем корективних и репресивних овлашћења требало да доведе до јасног
увиђања предности обављања делатности у својству регистрованог и недостатака
обављања делатности у својству нерегистрованог субјекта.

Планиране мере
и активности за
спречавање
делатности
нерегистрованих Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања,
субјекта
размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за
инспекцијски надзор.
Потребна
средства
остваривање
плана

за Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.
Опрема за рад.
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Стални административни расходи и издаци.
Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције.

4.ПРЕДЛОЗИЗАУНАПРЕЂЕЊЕРАДА

ЗаефективнијииефикаснијирадОдељењазаинспекцијскепословенеопходноје:

израдитиконтролнелистеинспекцијскогнадзоразасвеинспекције,
1.
аускладусановимЗакономоинспекцијскомнадзору, иистепоставитина wеб- сајтопштине,
2.
прилагодитискупштинскеОдлукесановомЗаконуоинспекцијскомнадзору,акојесувезанезаинспе
кцијскинадзориконтролу,
3.
увестијединственсИстемпримањапријавасатеренапреко
системПријавитекомуналнипроблем,

wебсајтаопштине-

4.
унапредитикомуникацијуиуспостављањесарадњасаосталимОдељењимаунутаропштинскеуп
раве.ПосебнотребаостваритиблискусарадњусаОдељењемзаУрбанизам,
Одељењемзалокалниекономскиразвој,
ДирекцијомзаурбанизамкаоисаЈавнимкомуналнимпредузећима;
5.
побољшатисарадњусадржавниморганимаиорганизацијамаијавнимпредузећиманатериторијиопшт
ине,
6. креирањеупуставазаштолакшуприменузаконскихстандардакојисуциљинспекцијскихнадзора,
7. омогућитиобукуинспектораиприлагођавањуновомЗаконуоинспекцијскомнадзору,
8. креиратиобразцезасвакивидинспекцијскогнадзора,
9. побољшатитехничкуопремљеностОдељењазаинспекцијскепослове,
10. кадровскојачањеОдељењазаинспекцијскепослове.
11.успостављањесарадњеинспекторасапредседницимаМЗ
.Наовајначинћесвакиодинспектораиматибољиувидустањенатеренуизобластикојуконтролишеибиће
устањудаправовременопредузмерањеизобластисвојегзадужења ;
12.максималноспровођењеКодексапонашањаинспектора.ПридржавањемКодексапонашањаинс
пектораћесевратитиауторитетиместокојеприпадаинспекцијскимслужбамакаконатеренуприобавља
њуинспекцијскихнадзоратакоиунутарсамеОпштинскеуправе;
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13.појачатимедијскупокривеностсвихважнијихактивностиОдељењазаинспекцијскепословеоднос
ноинспекторанатеренубићемедијскипропраћене,
дабиграђанствостеклоувидусвеслужбенерадњеИактивностикојеинспекториспроводенатерену.

5.НАПОМЕНА

ОдељењезаинспекцијскепословезадржаваправоизменеидопунеГодишњегпланаинспекцијскогнадзо
раза 2018.годину.
Годишњипланинспекцијскогнадзораза
анализиратииконтролисатиускладусапотребама.

2018.годинућесередовноажурирати,
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