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УВОД

Наоснову члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15) прописано је
да инспекција објављује најкасније до 31. јануара наредне године за претходну годину годишњи
извештај о раду на својој интернет страници.
Обавезни елементи годишњег извештаја о раду чине показатеље делотворности инспекцијског надзора.
На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере за унапређење
инспекцијског надзора и објављује их на интернет страници .
Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за утврђивање радних циљева
инспектора, у оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за оцењивање службеника.
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ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ШЕФ ОДСЕКА
Инспектор за заштиту животне средине врши надзор у складу са :
1. Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, и
14/16)
2. Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09)
3. Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/09, 10/2013)
4. Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени
гласник РС'', број 36/09 и 25/15)
5. Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10)
6. Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10 и 14/16)
7. Законом о хемикалијама (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15)
8. Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', број 36/09)
9. Законом о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15)

1) Превентивно деловање инспекције;
Достављање писаног обавештења власницима угоститељских објеката о мерама које је потребно
предузети за смањење буке из угоститељских објеката и летњих башти, на основу Закона о
заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 88/10) и Одлуке о
мерама за заштиту од буке (''Службени лист општине Варварин'', број 4/2011) – 6 субјекта
2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима
са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим
активностима (превентивно деловање);
Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на сајту
општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Привредни субјекти који су у обавези достављања
података Агенцији за заштиту животне средине за Национални регистар извора загађивања (за
управљање отпадом – 4 субјекта) обавештавани су усменим путем о обавези достављања
података у законском року, до 31. марта.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних листи;
Инспектори нису били припремљени за спровођење Закона о инспекцијском надзору, који је у
пуној примени од 30. априла 2016.године. Није урађен план инспекцијског надзора, тако да је
након овог рока рађено само по пријави грађана и по хитном поступку. Ситуација се променила
тек у новембру месецу, 2016. године када се променила организациона струтура и створили
услови за примену ЗОИН.
4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције);

У поступцима инспекцијског надзора донето је 12 решења, 2 закључка о продужетку рока за
извршење решења, сачињено је 39 записника, 23 службене белешке, 10 обавештења.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима;
У овом извештајном периоду није утврђен рад нерегистрованих субјеката
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;
Ради уједначавања праксе инспекцијског надзора Министарство пољопривреде и заштите
животне средине одржало је састанак општинских инспектора и републичких инспектора зжср за
поверене послове у Крушевцу у децембру 2016. године на ком су се разматрала питања везана за
услове рада, планове рада, координацију инспекцијског надзора и проблеме при спровођењу
ЗОИН.
7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који
нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;
За 2016. годину није донет план инспекцијског надзора, тако да је од априла рађен само ванредни
инспекцијски надзор. То је разлог за смањени број редовних инспекцијских контрола -17 ( у 2015.
години - 26, у 2014.години – 31). Ванредних инспекцијских контрола било је 25 од којих 1
утврђујући инспекцијски надзор. Благовремено је припремљен план инспекцијског надзора за
2017.годину
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше друге
инспекције;
1 захтев странке упућен је општинском комуналном инспектору, као надлежном органу, а
странка је уредно обавештена. Такође покренут је поступак по 1 захтеву странке, који је
достављен ветеринарском инсектору, а исти је проследио инспектору зжср. Општински
инспектори (инспектор зжср, комунални, грађевински, саобраћајни) раде у истој канцеларији,
контроле на терену обављају скоро увек по два инспектора, па је самим тим координација већ
успостављена. Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња, врше се заједничке
контроле и размењују потребне информације.
9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса
инспекције и резултатима предузетих мера;
Инспекцијски надзор у области заштите животне средине врши 1 инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од техничких
средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA,(заједнички за 4 инспектора, а користе га и друге
службе), фотоапарат и рачунар.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;
Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.

11) Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход);
У 2016. години није било жалби на решење инспектора.
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 2016. години није било притужби на рад инспектора.
13) Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика
стручног усавршавања
- Осмонедељна е-обука ''Изградња капацитета локалних инспекцијских служби; СКГО
- Осмонедељна е-обука ''Добро управљање животном средином на локалном нивоу'', СКГО
- Учешће на конференцији ''Коришћење биомасе у енергетске сврхе-пут ка успешнијем
пословању''Београд, МПЗЖС, МРИЕ,
- ''Управљање пројектним циклусом'',Копаоник, ГИЗ
- Дефинисање плана управљања јавном имовином'',Копаоник, ГИЗ
- ''Састанак мреже еко повереника'',Београд, СКГО
- Учешће на ''Конференцији о управљању отпадом и отпадним водама'' у Новом Саду, ГИЗ
- ''Управљање отпадом'', Копаоник, ГИЗ
- Састанак општинских и републичких инспектора за поверене послове, Крушевац, МПЗЖС
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Није било таквих иницијатива.
15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему;
Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и референтске
свеске.
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;
Послови општинског инспектора за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског надзора
над применом закона и подзаконских аката у области заштите животне средине обављају се као
поверени послови. У 2016. години највише поступака покренуто је у вршењу надзора над
применом Закона о управљању отпадом, Закона о заштити од буке и Закона о заштити ваздуха.
17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција;
У 2016. није било захтева за покретање ових поступака.

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Комунални инспектор врши надзор у складу са:
1.Законом о општем управном поступку; (''Сл.гл РС'', 33/97 и 31/2001)
2.Законом о комуналним делатностима (''Сл.гл РС'', 88/11)
3.Законом о прекршајима('' Сл.гл РС'', 65/13)
4.Законом о трговини ('' Сл.гл РС'', 53/10 и 10/13)
5.Законом о инспекцијском надзору (''Сл.гл РС'', 36/15)
6. Уредба Владе о начину уништавања коровске биљке амброзије;
7. Инструкције министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о начинууништавања
коровскебиљке амброзије
8. Одлуком о одржавању чистоће на територији општине Варварин ('' Сл.лист општине
Варварин,број 2/13)
9. Одлуком о комуналном реду ( ''Сл. Лист општине Варварин'',број 12/13)
10. Одлуком о сахрањивању и гробљима ('' Сл.лист општине Варварин'', број 2/13)
11. Одлуком о подизању и одржавању јавних зелених површина (''Сл.лист општине Варварин'',
број 2/13)
12. Одлуком о јавном водоводу и канализацији ('' Сл.лист општине Варварин'', број 9/12 и 3/15)
13. Одлуком о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Варварин
('' Сл. Лист општине Варварин '', број 7/06)
14. Одлуком о пијацама('' Сл.лист општине Варварин'',број 7/01)
15. Одлуком о одређивању радног времена пословних објеката трговине,угоститељства и
занатства на територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 8/15)
16. Одлуком о условима за наткривање тротоара и коришћење јавне површине испред пословних
објеката у централном делу Варварина ('' Сл.лист општине Варварин'', број 7/15)

1) Превентивно деловање инспекције;
Комунални инспектор је, у поступку вршења надзора над чишћењем снега и леда у јануару,
фебруару и децембру 2016. године, свим власницима и корисницима пословних објеката,
власницима стамбених објеката у Варварину, као и ЈКП''Варварин'', доставио писана обавештења
о обавези свакодневног чишћења снега и леда са јавних површина. Након тога свакодневно су
вршене контроле чишћења снега и леда и усмено налагано хитно предузимање мера на
отклањању недостатака. Није било потребе за писменим налагањем мера, јер су недостаци
отклањани истовремено. У вршењу надзора над одржавањем чистоће јавних површина инспектор
је свакодневно контролисао одржавање чистоће у првој зони и усмено налагао хитно
предузимање мера на отклањању недостатака ЈКП''Варварин'' или другим субјектима.
2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима
са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим
активностима (превентивно деловање);
Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на сајту
општине Варварин: www.varvarin.org.rs.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних листи;

Инспектори нису били припремљени за спровођење Закона о инспекцијском надзору, који је у
пуној примени од 30. априла 2016.године. Није урађен план инспекцијског надзора, није
формирана Координациона комисија на локалном нивоу и нису урађене и објављене контролне
листе, тако да је након овог рока рађено само по пријави грађана и по хитном поступку.
Ситуација се променила тек у новембру месецу, 2016. године .
4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције);
У поступцима инспекцијског надзора донето је 17 решења, 1 закључак, сачињено је 110
записника, 34 службене белешке, 13 обавештења, 2 опомене, 1 наредба, 1 захтев за покретање
прекршајног поступка, 2 пропуснице за улазак возилом у забрањену зону. Све неправилности су
отклањане у кратком року због хитности, тако да није било више решења за налагање мера нити
захтева за покретање прекршајног поступка.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима;
У овом извештајном периоду није утврђен рад нерегистрованих субјеката, осим субјеката који су
користили јавну површину за излагање робе или постављање столова, али ови недостаци су
отклоњaни у кратком року прибављањем одобрења од надлежног органа Општинске управе.
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;
Комунални инспектор је похађао осмонедељну е-обуку ''Изградња капацитета локалних
инспекцијских служби '', односно обуку на примени Закона о инспекцијском надзору у
организацији СКГО. Других мера није било.
7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који
нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;
За 2016. годину није донет план инспекцијског надзора, тако да је од априла рађен само ванредни
инспекцијски надзор. То је разлог за смањени број редовних инспекцијских контрола - 66.
Ванредних инспекцијских контрола било је 63. Благовремено је припремљен план инспекцијског
надзора за 2017. годину
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше друге
инспекције;
1 захтев странке који је поднет инспектору зжс упућен је општинском комуналном инспектору,
као надлежном органу. Такође, комунални инспектор је 2 захтева проследио надлежним
инспекцијама. Општински инспектори (инспектор зжср, комунални, грађевински, саобраћајни)
раде у истој канцеларији, контроле на терену обављају скоро увек по два инспектора, па је самим
тим координација већ успостављена. Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња,
врше се заједничке контроле и размењују потребне информације.
9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса
инспекције и резултатима предузетих мера;
Инспекцијски надзор вршио је 1 инспектор.

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од техничких
средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA,(заједнички за 4 инспектора, а користе га и друге
службе), фотоапарат и рачунар.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;
Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.
11) Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход);
У 2016. години није било жалби на решења инспектора.
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 2016. години није било притужби на рад инспектора.
13) Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика
стручног усавршавања
- Осмонедељна е-обука ''Изградња капацитета локалних инспекцијских служби; СКГО
- ''Управљање пројектним циклусом'', Копаоник, ГИЗ
- Дефинисање плана управљања јавном имовином'', Копаоник, ГИЗ
- Учешће на ''Конференцији о управљању отпадом и отпадним водама'' у Новом Саду, ГИЗ
- ''Управљање отпадом'', Копаоник, ГИЗ
- ''Стратешке одреднице о управљању отпадним водама, Копаоник, ГИЗ
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Није било таквих иницијатива.
15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему;
Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и референтске
свеске.
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;
Послови општинског комуналног инспектора нису поверени послови.
17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција;
У 2016. години поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и исти је решен.

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор поступа по:
1.Закону о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15)
2.Закон о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/15)
3.Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-испр.64/10- Одлука
УС,24/11, 121/12,42/13-ОдлукаУС,50/13)
4.Закон о одржавању стамбених зграда (''Службени гласник РС'', број 44/95, 46/98,1/01-Одлука
УС РС 101/05-др. Закон, 27/11-Одлука УС и 88/11)
5.Кривични
законик
(''Службени
гласник
РС'',
85/05,
88/05-испр,
107/05-испр,
72/09,111/09,121/12,104/13, 108/14)
6.Закон о привредним преступима (''Службени лист СФРЈ'', број 4/77,36/77-испр, 14/85, 10/86,
(пречишћен текст), 74/87, 57/89,3/90 и ''Сл. лист СРЈ, бр.27/92 и 16/93, 31/93,41/93,50/93, 24/94,
28/96 и 64/01 и ''Сл. Гласник РС'', број 101/05-др.Закон)
7.Закон о прекршајима (''Службени гласник РС'',65/13)
8.Правилници који су донети на основу наведених закона
1) Превентивно деловање инспекције;
Честе контроле и обилазак терена од стране грађевинског инспектора имале су за циљ
спречавање нелегалне изградње објеката. Број нелегално започетих објеката у 2016. години је
смањен.
2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима
са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим
активностима (превентивно деловање);
Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на сајту
општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Посебна пажња посвећена је спровођењу Закона о
озакоњењу објеката.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних листи;
Након ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору, 30. априла 2016. године, није вршен
редовни инспекцијски надзор и исклађеност и поступање надзираних субјеката, које се мери
помоћу контролних листа. Вршен је само надзор по хитном поступку и по захтеву странака.
4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције);
У вршењу инспекцијског надзора сачињено је 128 записника, донето је 119 решења и 10
закључака.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима;
У овом извештајном периоду утврђен је рад нерегистрованих субјеката, односно субјеката који
су започели изградњу без прибављене грађевинске дозволе.Против истих предузете су мере.

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;

Грађевински инспектор је похађао осмонедељну е-обуку ''Изградња капацитета локалних
инспекцијских служби '', односно обуку на примени Закона о инспекцијском надзору у
организацији СКГО. Других мера није било.
7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који
нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;
За 2016. годину није донет план инспекцијског надзора, тако да је од априла рађен само ванредни
инспекцијски надзор и по хитном поступку. То је разлог за смањени број редовних
инспекцијских надзора:11 Ванредних инспекцијских надзора било је: 11. Поступци по Закону за
озакоњење објеката 386 и то: 43 по захтеву странака и 343 по службеној дужности. Благовремено
је припремљен план инспекцијског надзора за 2017. годину
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше друге
инспекције;
Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња, врше се заједничке контроле и
размењују потребне информације.
9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса
инспекције и резултатима предузетих мера;
Инспекцијски надзор врши 1 инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од техничких
средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA,(заједнички за 4 инспектора, а користе га и друге
службе), фотоапарат и рачунар.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;
Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.
11) Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход);
У 2016. години биле су 2 жалбе на решења инспектора и то једна жалба по Закону о озакоњењу и
1 жалба по Закону о планирању и изградњи. Другостепени орган није поништио Решења,
предмети су враћени првостепеном органу на даље поступање.
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 2016. години није било притужби на рад инспектора.
13) Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика
стручног усавршавања
- Осмонедељна е-обука ''Изградња капацитета локалних инспекцијских служби; СКГО
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Није било таквих иницијатива.

15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему;
Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;
Послови грађевинског инспектора су поверени послови. Као и у свим областима инспекцијског
надзора постоји велики број проблема у вршењу надзора на терену.
17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција;
У 2016. години није било захтева за покретање прекршајног поступка.

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор поступа по:
Закону о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/15)
Закону о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/15)
Закону о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)
Закону о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15)
Одлуци о јавном превозу путника
Одлуци о некатегорисаним путевима (''Службени лист општине Варварин'', број 1/10)

1) Превентивно деловање инспекције;
Сарадња са председницима месних заједница на уклањању растиња поред путева, као и
решавање проблема одвођења атмосферских вода са путева.Такође, вршене су свакодневне
контроле обављања превоза у друмском саобраћају-такси превоз и градски превоз, са циљем да
се обезбеди законитост и отклоне штетне последице. Предузимане су мере за спречавање
оштећења путева, замени саобраћајне сигнализације и обележавање хоризонталне
сигнализације.У циљу безбедности деце постављане су ограде за пешаке. Обележена су сва
аутобуска стајалишта одговарајућим таблама
2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима
са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим
активностима (превентивно деловање);
Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на сајту
општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Посебна пажња посвећена је превозу путника у
друмском саобраћају – такси радње.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних листи;
Након ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору, 30. априла 2016. године, није вршен
редовни инспекцијски надзор и усклађеност и поступање надзираних субјеката, које се мери
помоћу контролних листа. Вршен је само надзор по хитном поступку и по захтеву странака.
4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције);
У 2016. години донето је 82 решења, издато је 15 пропусница за улазак у пешачку зону, донето је
7 закључка, и поднето 10 прекршајних пријава.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима;
У овом извештајном периоду искључено је 14 возила, због неправилности усаобраћају.
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;

Саобраћајни инспектор је похађао осмонедељну е-обуку ''Изградња капацитета локалних
инспекцијских служби '', односно обуку на примени Закона о инспекцијском надзору у
организацији СКГО. Других мера није било.
7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у односу
редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који
нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;
За 2016. годину није донет план инспекцијског надзора, тако да је од априла рађен само ванредни
инспекцијски надзор и по хитном поступку. У извештајном периоду било је 125
предмета.Благовремено је припремљен план за 2017.годину.
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше друге
инспекције;
Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња, врше се заједничке контроле и
размењују потребне информације.
9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу
инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса
инспекције и резултатима предузетих мера;
Инспекцијски надзор врши 1 инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од техничких
средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA (заједничко возило за 4 инспектора, а користе га и
друге службе), фотоапарат и рачунар.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;
Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.
11) Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход);
Није било жалби на решења инспектора.
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 2016. години није било притужби на рад инспектора.
13) Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика
стручног усавршавања
- Осмонедељна е-обука ''Изградња капацитета локалних инспекцијских служби; СКГО
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Није било таквих иницијатива.
15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом
систему;

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и референтску
свеску
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;
Послови инспектора за друмски саобраћај су изворни послови.
17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција;
У 2016. години поднето је 10 прекршајних пријава, још увек није завршен ниједан поступак.

Обрадили:
Снежана Стефановић, комунални инспектор
Драгош Бегуш, грађевински инспектор
Слободан Поповић, саобраћајни инспектор
ШЕФ
ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Горица Вучковић

