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       ПРОПИСИ У ПРИМЕНИ 
        
       - 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) 
- 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) 
 
       ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
 У току 2016. године, инспектор за заштиту животне средине обрадио је 69 предмета којим је 

обухваћен надзор над изворним и повереним пословима јединице локалне самоуправе. 
 Донета су 20 решења, по којима  су субјекти поступали у датим роковима. 
 У извештајном периоду нису утврђени нерегистровани субјекти и није било штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе. 
 Извршена су 3 заједничка надзора са републичком инспекцијом за заштиту животне средине, 

у области управљња отпадним аутомобилима. 
 Извршено је 14 обиласка локација на којима се налазе дивље депоније по месним заједницама 

у општини Неготин, ради процене потребних радова и утврђивања стања након извршених 
радова на уклањању поменутих дивљих депонија. 

 Одрађена су 2 утврђујућа надзора по захтеву странке ради добијања извештаја потребних за 
енергетску лиценцу. 

 Одрађена су 6 предмета из области заштите ваздуха, 3 предмета из области заштите од буке и 
16 предмета из области управљања отпадом. 

 Донет је годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину. 
 
 
 
Неготин, 
24.1.2017. године                                                                                ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ 
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