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На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, Одељење за инспекцијски надзор 

Општинске управе општине Ћуприја доноси  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017.ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ 

    ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

 

I НАДЛЕЖНОСТ И ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА  

 
Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја врши инспекцијске 

послове из своје надлежности путем комуналне, грађевинске и инспекције за заштиту животне 

средине, а у складу са важећим прописима; врши надзор над радом јавних предузећа, јавних 

комуналних предузећа, у делу послова из своје надлежности; води првостепени управни поступак; 

доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и покрећу поступак за утврђивање 

прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени законом или прописом донетим на 

основу закона; у обављању послова и примени овлашћења сарађује са полицијом и другим 

инспекцијским органима; учествује у изради нормативних аката Општинске управе из 

надлежности Одељења; издају прекршајне налоге. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЕЉЕЊА 
  

 Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја састоји се из једног 

Одсека. 

 У наведеном извештајном периоду Одсек за инспекцијске послове чине: 

 

- 5 комунална инспектора,  

- 2 грађевинска инспектора и  

- 1 инспектор за заштиту животне средине  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  KOМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА 

 
Комунални инспектори Одсека за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор 

обављају послове инспекцијског надзора с првенственим циљем да се превентивним деловањем 

или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних 

субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена 

добра, права и интересе, посебно у области одржавања и успостављања комуналног реда, контроле 

заузећа површина јавне намене и заштите јавног интереса, јавних прихода и друго. 

 Поред инспекцијског надзора, комунални инспектори су у 2017.години континуирано 

радили на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и представки 

грађана, праћењу и анализи стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада комуналне 

инспекције са освртом на процене ризика, прикупљање информација и података других државних 

органа и анализом инспекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајућих 

области.Комунална инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције, 

извештаје, усклађивала и кординирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и 

непрекидно радила на унапређењу рада инспектора.   

 

 

 



А. Показатељи делотворности 

 

Подаци о извршеном превентивном деловању 

 

Превентивно деловање је једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора.У 

инспекцијском надзору постоји превентива (спречавање настанка незаконитости и штете). 

Приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на саветодавним посетама 

код предузетника који обављају угоститељску делатност, јер је сматрано да је истима, а у циљу 

што ефикасније примене законитости у раду, је најнеопходнија саветодавна посета због честих 

промена подзаконских аката. 

Комунални инспектори извршили су превентивне инспекцијске надзоре и код корисника 

који поседују одобрења, али којима је истекао или је требао да истекне рок издатих решења након 

чега је одређени број субјеката поднео нове захтеве за продужење одобрења за заузеће површина 

јавне намене или је уклонио летње баште. 

Службене саветодавне посете су вршене и код осталих привредних субјеката као и код 

грађана. 

 

Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима који се мере 

 контролним листама 

 

У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво  

усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама 

задовољавајући. 

  

Нерегистровани субјекти и предузете мере  

 

У извештајном периоду константован је велики број продаваца који продају и излажу 

текстилну робу, прехрамбене и друге производе на импровизованим тезгама (картонским 

кутијама, палетама, итд.), а нарочито поред зелене пијаце.У циљу одржавања комуналног реда, 

организовани су чешћи обиласци улица у непосредној близини зелене пијаце, али осим усмених 

налога субјектима да уклоне робу, с обзиром да одбијају проверу идентитета, није постигнут 

задовољавајући ниво спречавања недозвољене продаје.Како је продаја ван продајних објеката 

предмет контроле и надзора и других инспекцијских служби, неопходне су заједничке акције са 

тржишним инспекторима, који имају могућност одузимања робе а коју немају комунални 

инспектори. 

 Сузбијање нелегалног превоза путника и ствари на територији општине Ћуприја је 

приоритетан у инспекцијском надзору, а који се обавља свакодневневним активностима на терену 

у сарадњи са полицијом и другим државним органима. 

 Нелегалан превоз путника и ствари у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017 

годину ,означен је као приоритет у решавању, јер представља критичан ризик. 

 Одељење поседује евденцију возила којима се обавља нелегални превоз путника.При 

вршењу инспекцијског надзора на терену, сваки комунални инспектор поседује списак наведених 

возила ,где се циљано и врши инспекцијски надзор ако се наведена возила затекну у превозу. 

 У акцијама сузбијања нелегалног превоза путника и ствари,учествовали су: Републички 

инспектор за друмски саобраћај, републички инспектори рада, представници саобраћајне полиције 

и полиције опште надлежности. 

 

Остварење плана инспекцијског надзора 

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину је реализован у односу на приорите и  



у односу на процену ризика на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског 

надзора као и на основу информација и добијених података од других инспекција, овлашћених 

органа и организација. 

 Поступајући по плану инспекцијског надзора сви редовни надзори су извршени у 

предвиђеним роковима, док допунских инспекцијских надзора није било.Ванредни инспекцијски 

надзори (по пријавама странака) су извршени у законским роковима.  

 

Координација инспекцијског надзора 

 

У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора комунални инспектори су 

нарочито имали координисане акције са републичким инспектором за друмски саобраћај, 

републичким инспекторима рада у акцијама сузбијања нелегалног превоза путника. 

 

Материјални, технички и кадровски ресурси 

 

У Одсеку за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја на пословима комунални инспектор распоређена су 5 (пет) извршиоца са 

високом стручном спремом. 

У циљу што ефикаснијег обављања инспекцијског надзора извршена је територијална  

подела по извршиоцама и месним заједницама.Распоред инспекцијске контроле доноси се на 

почетку године. 

Комуналним инспекторима на располагању је један аутомобил, за потребе теренског  

инспекцијског надзора. 

За потребе канцеларијског рада и прикупљање неопходних података сви комунални  

инспектори имају обезбеђен рачунар и штампач. 

 

Придржавање рокова за поступање 

 

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера 

уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози 

спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, безбедност или комунални 

ред, инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу електронском 

поштом излазили на терен како би на основу процене ризика одлучивали о покретању 

инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему су обавештавани 

подносиоци представки. 

Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, али ће се радити 

на томе да они буду још краћи нарочито када се ради о изласцима на терен. 

 

 Законитост управних аката 

 

 Комунални инспектори Општинске управе општине Ћуприја врше инспекцијски надзор 

над спровођењем прописа јединица локалне самоуправе донетих на основу Закона о комуналним 

делатностима, Закона о инспекцијском надзору и других закона.О сваком извршеном прегледу и 

радњама инспектор сачињава записнике и доставља их странкама у поступку на изјашњавање, а о 

резултатима обавештавали подносиоце представке.У случајевима када је у поступку надзора 

утврђено да одређени пропис није или је неправилно примењен, инспектор је доносио решење или 

зависно од процене ризика и тежине штетних последица изрицао прекршајни налог. 

 Инспектори су у сарадњи са руководиоцима и запосленима на нормативним пословима 

одлучивали о питањима везано за одређену област из делокруга рада комуналне инспекције и 

начину примене чланова који нејасно и непрецизно дефинисани појединим прописима. 



 У 2017.години уложена је 1 жалба на решење комуналног инспектора, коју је Општинско 

веће општине Ћуприја одбило и потврдило решење комунаналног инспектора. 

 

 Подаци о решавању притужби на рад инспектора 

 

 У току 2017.године, није било притужби на рад комуналних инспектора.  

 

 Обуке и стручна усавршавања инспектора 

 

 У току 2017.године није било обука којима су присуствовали комунални инспектори. 

 

 Извршни поступак 

 

 Групи за комуналне делатности, извршење, уклањање објеката или дела објеката у 

2017.години предато је 6 предмета за извршење. 

 

 Прекршајни поступци 

 

 Подаци о броју поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и броју прекршајних 

налога дати су у табели са збирним подацима комуналних инспектора која је прилог извештају о 

раду. 

 Одређени број лица није прихватио одговорност за учињени прекршај и није уплатио казну 

прописану прекршајним налогом, па су инспектори били принуђени да констатацијом коначности 

и извршности прекршајне да проследе прекршајном суду.  

 На пресуде судија за прекршаје благовремено је изјављено 7 жалби, а разлог су висина 

изречених казни, које су биле испод законски прописаних или ослобађајуће. 

  

Б. ЗБИРНИ ПОДАЦИ КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА 

 

 

 

Р.бр. 

 

Опис 

 

Укупно 

1. Број предмета по службеној дужност (записник) 259 

2. Број предмета по захтеву странака (записник) 80 

3. Решења 113 

4. Решење којим се одобрава продужетак радног временена 

угоститељских објеката 

3 

5. Решење о инспекцијском прегледу такси возила 55 

6. Контролни записник 99 

7. Жалба на решење 1 

8. Поништена решења по жалби 0 

9. Потврђена решења по жалби 1 

 

 

 

 

 

 

10. 

Захтев за покретање прекршајног поступка по Одлуци о  

1. комуналним делатностима 7 

2. ауто-такси превозу 7 

3. условима и начину држања паса и мачака 12 

4. држању и чувању животиња 8 

5. путевима 0 

6. радном времену 4 

7. локалним комуналним таксама 1 



8. уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 0 

9. пијацама 0 

10. постављању мањих монтажних објеката 0 

11. условима гајења пчела 0 

11. Закључак о дозволи извршења  4 

12. Закључак о обустави вођења управног поступка 1 

13. Закључак о исправци грешке 0 

14. Закључци предати Групи за комуналне делатности, 

извршење,уклањање објеката или делова објеката 

4 

15. Истакнути закључци на огласну таблу 0 

16. Издати прекршајних налози 54 

17. Уплаћене новчане казне у року од 8 дана по прекрш.налогу    20 

18. Решени предмети који су архивирани 352 

19. Решени предмети који нису архивирани 0 

20. Допис странкама (подносиоцима пријава) 251 

21. Саветодавне посете 216 

22. Службене белешке ( чл.13 Закона о онспекцијском надзору 293 

23. Допис (чл.13 Закона о инспекцијском надзору) 34 

24. Обавештења ( PWW, ЈКП „Равно 2014“ ....) 102 

 

 

 

В. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2018.год. 
 

Благовремено је припремљен  План инспекцијског надзора за 2018.годину у склaду са 

Законом о инспекцијском надзору, на који је Координациона комисија инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности општине Ћуприја дала позитивно мишљење дана 

29.12.2017.године. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКИХ  ИНСПЕКТОРА 

 
У грађевинској области, грађевински инспектор обавља надзор над применом прописа у 

оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом општинских одлука донетих на 

основу закона и других прописа у грађевинској области. 

Грађевински инспектор обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за 

који је издата грађевинска дозвола, над изградњом објеката започетих без грађевинске дозволе или 

одобрења надлежног органа, над коришћењем објеката, ако утврди да се коришћењем објеката 

доводи у опасност живот  и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако 

се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објеката.  

 У 2017. години, грађевински инспектор је обављао послове на ажурирању предмета из 

претходног периода, послове надзора на објектима у изградњи који се граде у складу са важећом 

документацијом и Законом, као и излазак на терен по пријавама грађана, као и остале послове у 

складу са правима и дужностима грађевинског инспектора према чл. 175 Закона о планирању и  

изградњи.  

Обавеза је грађевинског инспектора да изађе два пута у току грађења објекта-први пут по 

завршетку израде темеља и други пут по завршетку израде конструкције објекта. Приликом ових 

излазака грађевински инспектор сачињава записник и одговор даје електронским путем, 

електронским потписом, у Систем обједињене процедуре. 

Због бесправне градње грађевински инспектор доноси решења у складу са Законом и по 

потреби покреће кривични и прекршајни поступак. 

 

А. Показатељи делотворности 

 

Подаци о извршеном превентивном деловању 

 

 Грађевински инспектори континуирано су пружали стручну помоћ у вршењу поверених 

послова у области инспекцијског надзора и заинтересованим лицима и надзираним субјектима 

давали стручна објешњења, укључујући обавештавање субјеката инспекцијског надзора у вези са 

обавезама из прописа и указивали субјекту на могуће забрањене, односно штетне последице 

његовог понашања. 

 

Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима који се мере 

контролним листама 

 

 У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености поступања са прописима, а који 

се мери онтролним листама задовољавајући. 

 

 Остварење плана инспекцијског надзора 

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину је реализован у односу на приорите и  

у односу на процену ризика на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског 

надзора. 

 Поступајући по плану инспекцијског надзора сви редовни надзори су извршени у 

предвиђеним роковима..Ванредни инспекцијски надзори (по пријавама странака) су извршени у 

законским роковима.  

 

  

 



Координација инспекцијског надзора 

 

 У 2017.години није било координисаних инспекциских надзора са другим инспекцијским 

службама. 

 

Материјални, технички и кадровски ресурси 

 

У Одсеку за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе 

општине Ћуприја на пословима грађевински инспектор распоређена су 2 (два) извршиоца са 

високом стручном спремом. 

Грађевинским инспекторима на располагању је један аутомобил, за потребе теренског  

инспекцијског надзора. 

За потребе канцеларијског рада и прикупљање неопходних података грађевински   

инспектори имају обезбеђен рачунар и штампач. 

 

Придржавање рокова за поступање 

 

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера 

уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози 

спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здраље људи и имовину веће 

вредности.Грађевински инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу 

електронском поштом излазили на терен како би на основу процене ризика одлучивали о 

покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему су 

обавештавани подносиоци представки. 

Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, али ће се радити 

на томе да они буду још краћи нарочито када се ради о изласцима на терен. 

 

Законитост управних аката 

 

 У току 2017.године на решења грађевинских инспектора изјављене је 8 жалби 

другостепеном органу на решења, од којих су 4 одбијене, 2 жалбе на закључке и 16 жалби на 

решења у поступку озакоњења незаконито изграђених објеката. 

 

 Подаци о решавању притужби на рад инспектора 

 

 У току 2017.године, није било притужби на рад грађевинских инспектора.  

 

  

Обуке и стручна усавршавања инспектора 

 

 У току 2017.године није било обука којима су присуствовали комунални инспектори. 

 

 Извршни поступак 

 

 Групи за комуналне делатности, извршење, уклањање објеката или дела објеката у 

2017.години предат је 1 предмет за извршење. 

 

  

  

 

 



Прекршајни поступци 

 

 Подаци о броју поднетих захтева за покретање прекршајног поступка и броју прекршајних 

налога дати су у табели са збирним подацима грађевинских  инспектора која је прилог извештају о 

раду. 

 На пресуде судија за прекршаје благовремено је изјављено 10 жалби, а разлог су висина 

изречених казни, које су биле испод законски прописаних или ослобађајуће пресуде. 

  

 

Б. ЗБИРНИ ПОДАЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА 

 

 

Р.бр. 

 

 

Опис 

 

 

Укупно 

1. Број предмета по службеној дужности  (записник) 

Број предмета попис објеката за озакоњење 

15 (ЦЕОП) 

5367 

2. Број предмета по захтеву странака (записник) 

Број предмета по захтеву за озакоњење 

23 (9) 

0 

3. Контролни записник 3 

4. Решење по чл.176. ст.1. тачка 1.( рушење објекта који се гради 

без грађевинске дозволе) 

8 

5. Решење по чл.176. ст.1. тачка 1а. (рушење објекта који се 

гради без решења из чл.145) 

7 

6. Решење по чл.176. ст.1 тачка 2. (обустава радова због 

одступања) 

0 

7. Решење по чл.176. ст.1. тачка 3. (обустава радова ако 

инвеститор нема закључен уговор о грађењу) 

0 

8. Решење по чл.176. ст.1. тачка 4. (обустава радова и 

прибављање  грађевинске дозволе по чл.145.) 

1 

9. Решење по чл.176. ст.1. тачка 5. (темељи нису усклађени са 

грађевинском дозволом и пројектом за извођење) 

0 

10. Решење по чл.177. ст.1. тачка 1. (мере за отклањање уочених 

недостатака) 

0 

11. Решење по чл.177. ст.1. тачка 3. (градилиште није обележено 

на прописан начин) 

1 

12. Решење по чл.178. ст.1 тачка 2. (забрана коришћења објекта 

због недостатака који представљају опасност) 

0 

13. Решење по чл.178. ст. тачка 3. (забрана коришћења објекта без 

употребне дозволе)  

1 

14. Решење по чл.178.ст.1. тачка 4. (објекат се користи за намену 

која није утврђена грађевинском и употребном дозволом) 

0 

15. Решење по чл.178.ст.1. тачка 5. (забрана коришћења објекта, 

односно дела објекта) 

6 

16. Решење по чл.178. ст.1. тачка 6. (објекат није завршен у року 

садржаном у пријави почетка грађења објекта, односно 

извођења радова) 

 

0 

17. Решење по чл.181. ст.1. (затварање градилишта) 6 

18. Решење по чл.183. ст.1. (уклањање објекта) 0 

19. Решење по чл.183. ст.4. (враћање у првобитно стање) 0 

20. Решења по Закону о озакоњењу 6121 



21. Жалба на решење + на закључак 8+2+16 (озак.) 

22. Поништена решења по жалби 0 

23. Потврђена решења по жалби 4 

24. Захтев за покретање прекршајног поступка 10 

25. Закључак о дозволи извршења  3 

26. Закључак о обустављању извршења 0 

27. Закључак о одбацивању 0 

28. Закључак о прекиду поступка 0 

29. Закључак о исправци грешке 5 

30. Предато закључака Групи за комуналне делатности, 

извршење,уклањање објеката или делова објеката 

1 

31. Истакнутих закључака на огласну таблу 3 

32. Решени предмети који су архивирани 3 

33. Решени предмети који нису архивирани 6 

34. Допис странкама  9 

35. Службене белешке 24 

36. Привредни преступ по чл.202,202а,203,204,204а 0 

 

В. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2017.год. 
 

Грађевински инспектори  су благовремено, у складу са Законом о инспекцијском надзору 

припремили План инспекцијског надзора за 2018.годину  који је прослеђен Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на давање мишљења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Инспектор за заштиту животне средине врши контролу и обавља онај део поверених 

послова из области заштите животне средине који се односи и на нспекцијски надзор и контролу 

по свим важећим Законима и прописима заштите животне средине, који су у примени што 

подразумева и надлежности по донетим одлукама општине Ћуприја. 

У смислу правилне оцене ненадлежности и усмерења предмета према надлежним органима 

инспектори користе и друга законска акта. 

 

Годишњи извештај о раду за 2017.годинуи показатељи делотворности инспекцијског надзора 

Инспектора за заштиту животне средине 

 

 

1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

Превентивно деловање инспекције  у 30 случајева. 

 

2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у 

вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и 

службене саветодавне посете, превентивни инспекцијски надзори и друге активности 

усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и 

поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 

заштићена добра, права и обухваћених тим активностима (превентино деловање 

инспекције): Током 2017.године инспектор је деловао  у складу са Законима из 

надлежности инспектора за заштиту животне средине и превентивно деловао код 47 

надзираних субјеката. 

 

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листа:                                        
Приликом редоних инспекцијских надзора попуњаване су контролне листе у складу са 

предметом контроле и надзирани субјекти су у 95% случајева ускладили пословање и 

поступање и своје поступање. 

 

4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 
Корективно деловање инспектора у 15 предмета. 

 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 
У 2017.години није било предмета утврђивања нерегистрованих субјеката 

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 
Уједначавање праксе инспекцијског надзора се постиже уском сарадњом и разменом 

искустава са другим инсекцијама као и поступање по новом Закону о инспекцијском 

надзору. 

 



7. Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора 

који нису извршени и разлозима за то, као и број допунских налога за инспекцијски 

надзор: 
По плану за 2017.годину планиран је инспекцијски надзор код 84 надзираних субјеката са 

одговарајућим бројем контрола зависно од врсте и предмета делатности.По плану је 

извршена контрола код 50 надзираних субјеката са одговарајућим бројем контрола и 45 

допунских налога за инспекцијски надзор.План за 2017.годину је предвиђен и усвојен за 

два инспектора за заштиту животне средине .Јануара 2017.године један од инспектора је по 

новој систематизацији прераспоређен у друго одељење.Према томе радни план је остварен. 

Инспектор је у првом кварталу године био укључен у рад у комисији за попис нелегално 

изграђених објеката 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције:  
Веома добра сарадња са републичким инспекторима као и са комуналним и грађевинским 

инспекторима. 

 

9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу 

инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делтворне употребе ресурса 

инспекције и резултати предузетих мера: 

Инспектор ради у канцеларији са грађевинским и комуналнм инспекторима на 

располагању има рачунар , за терен користи општински аутомобил кад је на располагању. 

 

10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:   
Придржава се рокова у складу са Законом  

 

11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 
У 2017.години инспектор није имао предмете у којима би се водио другостепени поступак 

или покретање управног спора. 

 

12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз 

посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле:      
У 2017.години није било поднетих притужби на рад инспектора за заштиту животне 

средине 

 

13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања и број инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора који су похађали обуке и друге облике стручног 

усавршавања:У 2017 години инспектор је присуствовао састанку са републичким 

инспекторима и инспекторима локалне самоуправе у циљу решавања проблема и 

побољшања рада и координације.Инспектор је завршио обуку за инспекторе за заштиту 

животне средине у локалној самоуправи организовано од стране Министарства заштите 

животне средине . 



 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:засад нема 

 

15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему:Инспектор прати сваку промену и редовно се информише. 

 

16.   Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

Добра сарадња, координација и информисање  доприносе бољи, ефикаснији рад на терену 

      инспектора 

 

17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција:два захтева запокретање прекршајног поступка по предметима из 2016године 

су одбачене. 

 

А. БРОЈЧАНИ  ПОДАЦИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

Р.бр. 

 

 

Опис 

 

 

Укупно 

1. Број предмета по службеној дужност (записник) 70 

2. Број предмета по захтеву странака (записник) 19 

3. Решењa 16 

4. Контролни записник 5 

5. Жалба на решење 0 

6. Поништена решења по жалби 0 

7. Потврђена решења по жалби 0 

8. Захтев за покретање прекршајног поступка 2 

9. Закључак о обустави вођења управног поступка 0 

10. Закљукак о одбацивању 0 

11. Закључак о прекиду поступка 0 

12. Закључак о исправци грешке 0 

13. Истакнутих закључака на огласну таблу 0 

14. Решени предмети који су архивирани 71 

15. Решени предмети који нису архивирани 6 

16. Допис странкама (подносиоцима пријава) 0 

17. Контрола примене Закона о заштити животне средине 125 

18. Контрола примене мера заштите ваздуха 0 

19. Контрола примене мера заштите од буке 0 

20. Контрола примене Закона о управљању отпадом 0 

21. Контрола примене Закона о  заштити од нејонизујућег зрачења 0 

21. Обавештења  75 

22. Службене белешке 20 

23. Рад са грађевинским и комуналним инспекторима 42 

 



Б. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2018.год. 
 

Инспектор за заштиту животне средине је благовремено припремио План инспекцијског надзора 

за 2018.годину у склaду са Законом о инспекцијском надзору, на који је Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине дао 

позитивно мишљење. 

 

 

 

ШЕФ ОДСЕКА         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

Дарко Милосављевић, спец.струк.менаџ.            Мирослав Антонијевић, дипл.екон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


