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-инспекција за заштиту животне средине-  

 

 

 

          Инспекција за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин у 

периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године вршила је инспекцијски надзор у складу са 

Законом о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/2015), уз примену 

Закона о заштити животне средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о заштити од буке у 

животној средини, Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Закона о заштити природе, 

Закона о управљању отпадом, Закона о процени утицаја на животну средину, као и 

Одлукама о сакупљању грађевинског и кабастог отпада на територији општине Неготин.  

        Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине огледало се у 

саветодавним инспекцијским контролама надзираних субјеката, где су исти упознати са 

прописима у области заштите животне средине, као и са донетим Законом о 

инспекцијском надзору, а у складу са годишњим планом инспекцијског надзора, о правима 

и дужностима надзираних субјеката, а у складу са чланом 20. Закона о инспекцијском 

надзору. Укупно је остварено 5 превентивних инспекцијских контрола. Током 

превентивних инспекцијских контрола надзирани субекти су добијали и стручну 

саветодавну помоћ из области инспекцијског надзора. Циљ превентивног инспекцијског 

надзора огледао се у подстицању и подржавању законитости пословања надзираних 

субјеката.  

        Од укупног броја предмета по којима је поступала ова инспекција, 11 предмета је 

примљено преко писарнице, док је 76 предмета било по службеној дужности ( као што је 

већ наведено, 5 се односи на превентивно деловање). Највећи број предмета односио се на 

проблем управљања неопасним и инертним отпадом 24, емисију загађујућих материја из 

топлана у ваздух 22, буку у животној средини из угоститељских и занатских објеката 14, 

процену утицаја објеката и активности на животну средину 9, контролу извештавања ка 

министарству за заштиту животне средине 8, мерења нејонизујућег зрачења РБС мобилне 

телефоније 6, утврђујући инспекцијски надзор за обављање делатности у вези енергетске 

лиценце 2 и у вези контроле испуњености услова у погледу зжс за почетак обављања 

делатности 2 и промет нарочито опасних хемикалија 2. Током инспекцијске контроле, 

сачињено је 84 записника, у којима је констатовано затечено стање, са описом откривених 

неправилности, као и мерама које треба предузети ради отклањања недостатака и роком за 

поступање по наложеним мерама. Донето је 58 решења, написан је 1 захтев за покретање 



прекршајног поступка. Урађено је 73 контролне листе.  За потребе Одељења за заштиту 

животне средине инспектор је излазио на терен у вези испуњавања услова за издавање 

дозвола за управљање отпадом као и потребе израда студија о процени утицаја на животну 

средину.  

          Инспектор за заштиту животне средине општине Неготин је присуствовао појединим 

мерењима емисије загађујућих материја, мерењима нејонизујућих зрачења, као и  

мерењима буке из угоститељских локала и лимитирању излазне снаге музичких уређаја у 

објектима, у случајевима где је била наложена та мера заштите од буке. Исто тако, вршене 

су редовне контроле, у ноћним часовима угоститељских објеката у којима су горе 

поменути лимитатори постављени. У погледу врсте надзора, у највећем броју случајева, 

надзор се вршио као редовни, теренски и канцеларијски надзор, који је се обављао на 

територији општине Неготин, а у складу са годишњим планом.  

              Највиши степен сарадње са другим инспекцијским службама остварен је са 

комуналном инспекцијом, републичком инспекцијом за заштиту животне средине и 

руководиоцем одељења за инспекцијске послове. Сарадња се огледала у заједничким 

активностима и изласцима на терен.   

       Инспекција за заштиту животне средине општине Неготин вршила је инспекцијску 

контролу са једним инспектором. По свим предметима се поступило у року, који је у 

складу са Законом о општем управном поступку. Писаних притужби на рад ове инспекције 

у току 2017. године није било. У току 2017. године инспектор није позван да присуствује 

организованим обукама, као ни другим облицима стручног усавршавања инспектора. 

Инспектор користи дотрајали службени аутомобил за теренски рад, који није стално на 

располагању инспекцији за заштиту животне средине (тај проблем постоји од почетка рада 

ове инспекције, односно од 2002. године).  

              Подаци о броју и начину решавања предмета исказани су у табели.  

                                

                                                                                     Инспектор за заштиту животне 

средине  
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