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1. УВОД
Годишњи извештај о раду Одељење за инспекцијске послове за 2019. годину сачињен је у
складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015). Закон
о инспекцијском надзору ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС“, а почео са применом од 30.04.2016. године.
Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на инспекцијски надзор
у комуналној области, грађевинској, саобраћајној и области заштите животне средине. Поред
наведених послова, Одељење обавља и послове спровођења поступка извршења.
У наведеном извештајном периоду Одељење за инспекцијске послове функционисало
je са 5 комуналних инспектора, 1 инспектором за заштиту животне средине, 1 грађевинским
и 1 саобраћајним инспектором.

2. ПОДАЦИ О ПРИДРЖАВАЊУ РОКОВА ЗА
ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одељење за инспекцијске послове се у потпуности придржава рокова, а по пријавама
грађана се реагује у току неколико дана у зависности од заузетости инспекције, а изузетно
наредног дана.
У периоду од марта до септембра, сви инспектори су имали приправност и излазили су
на терен у случају да је било пријава од стране грађана или полиције.
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3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за инспекцијске послове функционише.
Начелник одељења
Обједињује и координира рад грађевинске, саобраћајне и комуналне инспекције и инспектора
за заштиту животне средине Општинске управе. Стара се о уредном, благовременом и
законитом обављању послова инспекцијских служби, прати рад инспектора и са њима
разрађује метод и поступак извршења појединих послова и радних задатака. Разврстава
предмете према врсти, задужује инспекторе предметима, води управни поступак, доноси
одговарајућа управна акта прописана законом. Обавља и друге послове које му повери
начелник Општинске управе.
Грађевински инспектор
Врши инспекцијски надзор у складу са одредбама и овлашћењима на основу Закона о
планирању и изградњи и Закона о одржавању стамбених зграда, води управни поступак до
административног извршења у складу са законом о Општем управном поступку, учествује у
поступку извршења у сарадњи са извршитељем. Обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења и начелника Општинске управе.
Саобраћајни инспектор
Врши инспекцијски надзор над применом прописа на изградњи реконструкцији, одржавању и
заштити локалних некатегорисаних путева и улица у насељеним местима у погледу стања,
правилног одржавања, примене техничких и других прописа којима се осигурава безбедан и
несметан саобраћај, контролише извођење радова и употребу материјала при изградњи,
реконструкцији и одржавању путева, услова саобраћаја и мера за заштиту путева, прегледа
техничку и другу документацију у вези са одржавањем, реконструкцијом и изградњом јавних
путева, врши инспекцијски надзор у погледу одговорних лица која морају да испуњавају
законом прописане услове при изградњи, коришћењу, одржавању и употреби путева, води
управни поступак, доноси решења и предузима мере у складу са законом, врши надзор
градског односно локалног превоза, односно такси превоза и предузима друге законом
прописане мере из своје надлежности.Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења
и начелника Општинске управе.
Инспектор за заштиту животне средине
Обавља инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на
основу закона у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и
почетак рада дају надлежни орагани локалне самоуправе. Врши надзор над применом мера
заштите од буке у граду, у стамбеним занатским и комуналним објектима. Врши надзор у циљу
утврђивања испуњености услова и спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на
студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на студију затеченог стања. У обављању
инспекцијског надзора инспектор доноси решења и закључке, подноси
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захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за
привредни преступ и подноси кривичне пријаве, учествује у припреми информација за
државне органе и медије, прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу
инспекцијском надзору. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника
Општинске управе.
Комунални инспектор
Врши надзор над радом комуналних предузећа у обављању комуналне делатности, врши
инспекцијски надзор над радом комуналних објеката, врши контролу поступака и доноси
решења о уклањању ствари, објеката и других предмета са јавних површина уколико је то у
супротности са прописима општине са 5 извршиоца. Врши контролу извршења других
обавеза, предузима мере за отклањање недостатака, доноси решења из своје надлежности и
извршна решења, наплаћује мандатне казне затеченим прекршиоцима на лицу места, подноси
пријаве судији за прекршаје у случајевима учињеног прекршаја, доноси одговарајућа решења
из комуналне области и врши администативно извршење свог решења.Обавља и друге послове
по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе.

4. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ (Службене саветодавне посете)
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, најнеопходнија саветодавна
посета због честих промена подзаконских аката.
Службене саветодавне посете су вршене и код осталих привредних субјеката као и код
грађана.
Свакодневно је вршено саветовање странака у просторијама грађевинске инспекције које
су добиле стручну помоћ у погледу легалности њихових објеката и потребе истих за
озакоњењем.
Ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката, значајно је повећан обим посла у оквиру
грађевинске инспекције.Поред редовног посла прописаног у оквиру Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), грађевински
инспектор је обилазио терен по пријавама грађана у поступку озакоњења објеката.
Инспектор за заштиту животне средине вршиo je саветодавне инспекцијске прегледе на
захтев странке који су се односили на управљање отпадом. Такође, приликом редовних
инспекцијских прегледа инспекција је упознала странке са новим Законом о инспекцијском
надзору и обавезама које проистичу из њега, а првенствено са контролним листама, начином
попуњавања и са могућношћу вршења самоконтроле.
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5. ПОСТУПАЊЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ПРЕМА НЕРЕГСТРОВАНИМ
СУБЈЕКАТИМА
Сузбијање нелегалног превоза путника и ствари на територији општине Смедеревска
Паланка је приоритетан у инспекцијском надзору, а који се обавља свакодневним
активностима на терену у сарадњи са полицијом и другим државним органима.
Нелегалан превоз путника и ствари у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019.
годину ,означен је као приоритет у решавању.
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.

6. ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКТОРА
У току 2019,.године, није уложена ни једна притужба на рад инспектора.

7. ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2020. год
Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2020. годину у склaду са
Законом о инспекцијском надзору.
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8. ЗБИРНИ ПОДАЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА
У 2019.г. грађевинска инспекција је у поступцима по одредбама Закона о планирању
и изградњи ( ,,Сл. гласник РС’’ бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/18) и по одредбама Закона о становању и одржавању зграда
(,,Сл. гласник РС’’ бр. 104/2016) , обрадила укупно 141 предмета, од чега 68 по
службеној дужности и 73 по захтеву странке.

ВРСТА

БРОЈ

Укупно предмета
Број записника
Број решења о инвестиционом одрђавању
Број решења о обустави и уклањању
Број решења о забрани коришћења
Број решења о затварању градилишта
Контрола по чл.175став 3 (темељи и конструкција)
Остало
Број решења о одбацивању
Број закључака о исправци грешке
Број прекршајних налога
Број привредних преступа
Број кривичних пријава

141
94
8
24
2
7
37
235
4
3
2
2
1

Број жалби

11
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9. ЗБИРНИ ПОДАЦИ КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА
Поред превентивног - усмсног деловања у извештајном периодује вођен управни поступак у
856 предмета. Од тога 359 предмета је покренуто по захтевима грађана а 497 по службеној
дужности.
Предмети покренути представкама грађана:
Укупан
број
359

Број
решења
359

Број
прекршајних
налога
7

Број
жалби

Принудно
извршење
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Предмети покренути по службеној дужности:
Укупан
број
497

Број
решења
306

Број
прекршајинх
налога
135

Број
жалби

Принудно
извршење

/

/

По областима:
I Примена одредаба Одлуке о комуналном уређењу
Укупан
број
184

Број
решења
172

Број
прекршајних
налога
26

Број
жалби

Принудно
извршење

1

II Заузеће јавних површнна постављањем летњих башти
испред угостнтељских објеката
Укупан Број
решења
број
76
76

Број
прекршајних
налога

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/
8

/

III Примена прописа Одлуке о водоводу и канализацији
Укупан Број
решења
број
43
31

Број
прекршајних
налога
12

Број

Принудо

жалби
3

извршење
/

IV Примена одредби Одлуке о радном
времену
Укупан

број
227

Број

Број прекршајних

решења налога
68
1

Број принудних извршења

/

V Примена одрсдби Одлуке о држању животиња
Укупан
број
63

Број
решсња
63

Број
Број
прекршајних жалби
налога
4
/

Принудно
извршење
/

VI Заузеће јавних површина излагањем робе, лагеровањем грађевинског материјала и др.
Укупан Број
решења
број
66
66

Број
прекршајних
налога
/

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/

VII Заузеће јавне површине постављањем рекламних паноа
Укупан Број
решења
број
18
18

Број
прекршајних
налога
/
/

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/

VIII Заузеће по другим тарифним бројевима
Укупан Број
решења
број
165
159

Број
прекршајних
налога
2

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/
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IX Закон о становању и одржавању зграде
Укупан Број
решења
број
4
2

Број
прекршајних
налога
/

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/

Број

Принудно

жалби
/

извршење
/

X Закон о комуналним делатностима
Укупан Број
решења
број
10
10

Број
прекршајних
налога
/

Укупан број

Број решења

856

665

10. ЗБИРНИ ПОДАЦИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
У 2019. години Инспекција за заштиту животне средине је функционисала са једним
извршиоцем. У складу са надлежностима над спровођењем закона из области заштите животне
средине и општинских одлука обрађивано је укупно 48 предмета.
Табеларно изражено по областима
Област

број предмета

Локални регистар загађивача
Заштита од буке

5
14

10

број
решења/закључ.
5
/

Заштита ваздуха
Управљање отпадом
Утврђивање услова заштите животне ср.
Нејонизујуће зрачење
Градско зеленило
Остало
УКУПНО:

3
2
3
2
11
8

/
/
1
1
5
/

48

12

*Напомена: Инспекторка заштите животне средине је у септембру 2019. године положила испит за
инспектора

На првостепено решење није поднета ни једна жалба Министарству заштите животне средине у
2019. години.
- сви предмети су завршени у законском року.

11. ЗБИРНИ ПОДАЦИ САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА
Саобраћајна инспекција радила је на праћењу, спровођењу и примени законских прописа из
области Закона и Одлуке о превозу у друмском саобраћају, Одлуке о локалним и
некатегорисаним путевима, одлуке о комуналном уређењу Општине Смедеревска Паланка.
На основу ових прописа, вршена је контрола код:
Предузећа која се баве јавним превозом путника и то:
-

Предузетници који се баве такси превозом путника

Предузећа и грађани који врше јавни превоз путника и ствари и превоз за сопствене потребе.
Вршена је заједничка контрола са службеницима Полицијске станице Смедеревска Паланка
у току 01.01.2019- 31.12.2019.године. Контролисано јe 24 возила.

1. Грађанима који врше превоз лица TAXI – превоз издато је 24 одобрења.
2. Уклањање растиња крај пута донето је 21 решења.
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3. Забрана рада предузетницима који обављају јавни такси превоз донето је 1 решењa.
4. Одржавање улица у граду које обавља Општинска управа, донето јe 28 решења.
5. Одржавање сливника, решетки и шахти донето је 10 решења.
6. Решење о ненадлежности донето је 1.
7. Изречене мере након контроле јавног превоза.
8. Решење о измени режима саобраћаја 15 решења.
9. Издате потврде предузетницима за регистровање возила на TX – потврда 36
10. Захтев за покретање прекршајног поступка 1.
11. Издата решења за постављање саобраћајне сигнализације 12.
12. По разним основама донето је 33 решења.
13. Регистрација нових аутобуских стајалишта 3.
У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2018. године укупан број предмета износи 149 и
издато је 108. потврда за регистрацију возила.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Саша Ристић
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