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ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

                  У Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин на
радном месту  инспектор  за  заштиту животне  средине  запослен  је  један  извршилац,  број
легитимације  инспектора је 13/2018. Поред послова надзора који су законима из области
заштите  животне  средине  поверени  јединици  локалне  самоуправе,  инспектор  за  заштиту
животне  средине  врши  и  инспекцијски  надзор  над  прописима  из  изворне  надлежности
општине. 

          Прописи из изворне надлежности по којима поступа :

ОДЛУКЕ: 
• Одлука о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада на територији

општине Неготин (Сл. лист општине Неготин, бр.  10/2016),  Одлука о изменама и
допунама  одлуке  о  сакупљању и  привременом  складиштењу  кабастог  отпада  на
територији општине Неготин (Сл. лист општине Неготин, бр. 32/2018).

• Одлука  о  сакупљању  и  привременом  складиштењу  грађевинског  отпада  на
територији општине Неготин (Сл. лист општине Неготин, бр.  36/2010),   Одлука о
изменама  и  допунама  одлуке  о  сакупљању  и  привременом  складиштењу
грађевинског отпада на територији општине Неготин (Сл. лист општине Неготин,
бр. 32/2018).

      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. За сваки месец у току 2019. 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 2020. годину. 
4. Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2019. године.

5. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2019. године

РЕДОВНИ  ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОР  ИНСПЕКТОР  ВРШИ  ПО  СЛЕДЕЋЕМ
ПЛАНУ: 
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1. ЈКП Бадњево
Неготин

Грађ.отпад Низак x х х х 4

2 ЈКП Бадњево
Неготин

Асф.отпад Низак х 1

3. ЈКП Бадњево 
Неготин

Каб.отпад Низак x х х х 4

        УКУПНО:                                                               9  редовних инспекцијских надзора

                   ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК

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.

При оцени ризика код надзираног субјекта,  као и за утврђивање учесталости и
приоритета за вршење инспекцијског надзора узимаће се у обзир: 

1. Организованост субјекта за обављање делатности, 
2. Однос субјекта према учињеном прекршају и наложеним мерама у предход-ном

периоду.

                   РЕСУРСИ ИНСПЕКЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

• Потребно одговарајуће возило за рад на терену,
• Потребна је одговарајућа опрема за рад,
• Увођење јединственог информационог система за инспекције ,
• Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом

и
• 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.

                   ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

У предходном периоду био је  веома  мали  број  пријава  грађана,  као  најчешћи
повод  за  ванредни  инспекцијски  надзор  .  Углавном  пријаве  су  везана  за  непрописно
одлагање грађевинског отпада. 

Овакав тренд се очекује и у 2019. години. Процењени број пријава је око 10 на
годишњем нивоу.

                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                            ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
                                                                                           Горан Лепојевић


