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I

УВОД

Овај Извештај садржи елементе Извештаја о раду Одељења за онспекцијске послове и
Одељења комуналне полиције која су образована у оквиру Сектора за инспекцијске послове и
комуналну полицију Градске управе за комуналне и инспекцијске послове по Одлуци о Градским
управама града Крагујевца ( ''Сл. лист града Крагујевца'', бр. 25/15- пречишћени текст).
Законом о инспекцијском надзору у члану 44. Закона о инспекцијском надзору (''Сл.гласник
РС'', бр. 36/15,44/18-др.закон и 95/18) прописана је обавеза израде Годишњег извештаја о раду
инспекције до 1. марта текуће године за претходну годину, који се доставља Координационој
комисији. По прибављеној сагласности Координационе комисије годишњи извештај о раду
инспекције објављује се на веб презентацији инспекције до 31. марта текуће године.
За припрему Годишњег извештаја о раду Одељења за инспекцијске послове, осим
обавезних елемената прописаних Законом о инспекцијском надзору, коришћени су:
• подаци и информације добијене праћењем и анализом стања у области инспекцијског
надзора у делокругу инспекције ( добијени на основу контролних листа, непосредним
прикупљањем података, коришћењем база података других државних органа и ималаца
јавних овлашћења на основу ЗУПа, затим коришћењем сателитског снимка, података Гео
Србије и РГЗ, подаци и информације добијени анализом судске, управне и пословне
праксе, што је све допринело квалитетнијем одлучивању у самом инспекцијском надзору;
• подаци и информације о броју обавештених и упозорених привредних субјеката и других
надзираних субјеката;
• подаци и информације о отклоњеним и умањеним ризицима деловањем инспекције;
• подаци и информације са састанака колегијума Сектора за инспекцијске послове и
комуналну полицију и Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности града Крагујевца.
Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове садржи приказ реализованих
послова, непосредне примене закона и прописа града Крагујевца у области инспекцијског надзора
и реализацију Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018.
годину .
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима града,
стручним службама и посебним организацијама града Крагујевца, број 110-115/16-V од
28.12.2016. године, у Градској управи за комуналне и инспекцијске послове, Сектору за
инспекцијске послове и комуналну полицију образовано је Одељење за инспекцијске послове са 4
инспектората које обавља послове 6 инспекција са 20 инспектора и два запослена на одређено
време, и то:
1. Комунални инспекторат ( обавља и послове тржишне инспекције у складу са овлашћењима
из Закона о трговини) - 7 инспектора и 1 на одређено време,
2. Инспекторат за саобраћај и путеве-5 инспектора,
3. Грађевински инспекторат-3 инспектора и 1 на одређено време за послове озакоњења
објеката,
4. Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију-3 инспектора заштите
животне средине и 2 градска туристичка инспектора.

II МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И
ЊИХОВО ДЕЈСТВО
Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности
града Крагујевца (у даљем тексту: Комисија), у циљу уједначавања праксе у поступању инспекција
усвојила је контролне листе које су објављене на званичној интернет страници Града, затим је
дала позитивно мишљење на Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске
послове за 2017. годину и 2018.годину.
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О стручним питањима у вези обављања задатака и послова, координације инспекција,
уједначавања праксе и планирања заједничких акција инспекција овог Одељења са републичким
инспекцијама и Министарством унутрашњих послова, расправља
колегијум Сектора за
инспекцијске послове и комуналну полицију. Колегијум чине начелник сектора, начелници
одељења, главни инспектори и начелник Градске управе по потреби, који су уједно и чланови
Комисије. Колегијум се састајао једном недељно, пратио реализацију Годишњег плана рада и
месечних и кварталних планова, планирао ванредни инспекцијски надзор за којим се указивала
хитна потреба, планирао облике превентивног деловања инспекција,
уједначавао праксу
управљања ризицима по инспекторатима и заузимао став у предметима у којима постоји незнатан
ризик или злоуптреба права, као помоћ инспекторима, до устаљиваља ове праксе и упознавања
са њом и надзираних субјеката и подносилаца представки. Запослени из овог Сектора
учествовали су и у раду радних тела и комисија у области такси превоза и комуналних
делатности.

III МАТЕРИЈАЛНИ, ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ

3.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ГУ ЗА КОМУНАЛНЕ И И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
НАЧЕЛНИК

Комунални
инспекторaт

Инспекторат за
саобраћај и путеве

Грађевински
инспекторат

Инспекторат за заштиту
животне средине и
Туристичку инспекцију

Главни инспектор

Главни инспектор

Главни инспектор

Главни инспектор
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3.2 РЕСУРСИ
Табела 1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола
Број
1
2+1
2
2
3
1
4
1
2
/
1
2
2

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и
службених контрола
Главни комунални инспектор (100%)-самостални саветник
166
Комунални инспектор I (100%)-саветник
166
Комунални инспектор II (100%)-сарадник
166
Комунални инспектор III (100%)-сарадник
Извршилац за стручне послове у комуналној области-млађи
166
саветник
Главни инспектор за саобраћај и путеве (100%) самостални
166
саветник
Инспектор за саобраћај и путеве (100%) -саветник
166
Главни грађевински инспектор (100%)- самостални саветник
166
Грађевински инспектор (100%)-саветник
166
Извршење решења грађевинског инспектора -саветник
Главни инспектор за заштиту животне средине (100%)166
самостални саветник
Инспектор за заштиту животне средине (100%)-саветник
166
Градски туристички инспектор (100%)-саветник
166

Одељење за инспекцијске послове користило је за рад на терену 4 службена возила.
Табела 2.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2018.години.

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених контрола у
2018.години
Укупан број дана у години
365
Викенди
102
Годишњи одмори
29
Празници
10
УКУПНО РАДНИХ ДАНА:
Инспекцијских надзора/службених
контрола
Едукација
Састанци, обуке, семинари
Контрола извршења изречених управних
мера

166
5
28
25

УКУПНО РАДНИХ ДАНА:

224

5

224

3.3 ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора/службене контроле
су добијени на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену.
Табела 3.
Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе појединачног инспекцијског
надзора/службене контроле по времену трајања
Инспекцијски
надзор службена
контрола
Фаза

Сати трајања

%
утрошено
г времена

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

12

15

18

21

24

30

33

36

39

42

88

93

35

84

14
7
16
8

16
8
19
2

21
0
24
0

23
1
26
4

15

36

45

54

63

72

90

99

25
2
28
8
10
8

27
3
31
2
11
7

29
4
33
6
12
6

655

96

12
6
14
4

616

40

10
5
12
0

5

12

15

18

21

24

30

33

36

39

24
0

30
0

36
0

42
0

48
0

60
0

66
0

72
0

78
0

Техничка
припрема
Документацијск
и преглед
Физички
преглед
Издавање
писмена
Манипулативни
послови
УКУПНО:

704

748

264

281

42

88

93

84
0

176
0

187
0

IV ПРИДРЖАВАЊЕ РОКОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈА

Одељење за инспекцијске послове се придржава рокова прописаних ЗУП-ом, ЗИН-ом и другим
посебним законима у погледу решавања предмета, одговора на представке упућене у писаној
форми или електронском облику у року од 48 сати.
Радно време инспекција радним даном је од 7,30 до 15,30, У другој смени од 14,00 до 21,00 сати
ангажован је комунални инспектор за рад са специјализованим возилом ''ПАУК'', као и суботом у
првој смени од 08,00 до 14,00 сати.
Суботом и недељом од 7,30 до 15,30 ангажована је дежурна екипа комуналних инспектора.
По потреби, мимо утврђеног радног времена ангажовани су и:
-Комунални инспекторат за контролу истицања пословног имена и радног времена, контролу
поштовања истакнутог радног времена у времену од 22,00 до 06,00 сати наредног дана, као и
трговину ван продајног објекта у поподневним сатима;
-Инспекторат за саобраћај и путеве на контроли такси превоза од 22,00-24,00 сати;
- Грађевински инспекторат у току целе године због повећаног обима посла на основу Закона о
озакоњењу објеката до 19,00 сати, као и суботом од 7,30 до 15,30 сати;
- Испекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију за послове на контролном
мерењу буке у угоститељским објектима и наплате боравишне таксе у поподневним и ноћним
сатима.
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V ОБУКЕ И ДРУГИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Стална конференција градова и општина организовала је он лајн обуку за примену новодонетог
Закона о општем управном поступку, у коју су били укључени инспектори. Организована је и
обука одређених лица за е-ЗУП, као и семинари на ову тему, којима је присуствовао знатан број
инспектора, затим у области држања и заштите домаћих животиња.
Инспектори су присуствовали на јавним расправама на нацрте Закона о путевима, обуци за
решавање проблема у примени Закона о инспекцијском надзору у области саобраћаја и путева,
присиуство стручном скупу Управљање безбедношћу друмског саобраћаја на локалу са акцентом
на локалне управљаче путева у организацији МГСИ, НАЛЕД и АМСС, присуство обуци
комуналних и грађевинских инспектора за примену Закона о становању и одржавању стамбених
зграда.
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VI ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРАТА У 2018.ГОДИНИ

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом одредаба прописа из области
комуналних делатности
Програм (коме припада): Одељење за инспекцијске послове Сектора за инспекцијске послове и
комуналну полицију, Градске управе за комуналне и инспекцијске послове града Крагујевца
Функција : 355
Опис :Надзор над обављањем комуналних делатности на основу Закона о комуналним
делатностима, прописима града Крагујевца укомуналној области, инспекцијски надзор у делу који
се тиче трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и
придржавања радног времена и истицања пословног имена, поверен је граду у складу са чланом
54. Закона о трговини (''Сл.гласник РС'', бр 53/10 и 10/13), као и надзор над Законом о становању
и одржавању зграда (''Сл.гласник РС'', бр 104/16).
Послове из надлежности комуналног инспектората врше комунални инспектори. Комунални
инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама Града
Крагујевца, за свој рад је лично одговоран. Комунални инспектор има право и дужност да у
вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од
одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје,
налаже решењем, издаје прекршајне налоге, односно подноси захтев за покретање прекршајног
поступка.
6.1. Подаци о извршеном превентивном деловању
Приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на саветодавним посетама
јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Крагујевац, пре свега ЈКП ''Чистоћа'' које
обавља 5 комуналних делатности и то: управљање комуналним отпадом, одржавање улица и
путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, димничарске услуге и делатност
зоохигијене, затим ЈКП ''Водовод и канализација'' које обавња комуналне делатности
снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, ЈКП
''Паркинг сервис'' које обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима, ЈКП
''Зеленило'', које обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, ЈКП
''Градске тржнице'' које обавља комуналну делатност управљања пијацама и ЈКП ''Градска
гробља'' које обавља комуналну делатност управљања гробљима и сахрањивање и погребне
делатности. Такође, ''Енергетика'' доо обавља комуналну делатност производње,
дистрибуције и снабдевања топлолтном енергијом као поверену комуналну делатност на
основу уговора закљученог са Градом.
Табела 1.
Рб Предузеће
1. ЈКП ''Чистоћа '' Крагујевац
2. ЈКП
''
Водовод
и
канализација'' Крагујевац
3. ЈКП''Паркинг сервис Краг.''
Крагујевац
4. ЈКП
''
Зеленило
''
Крагујевац
5. ЈКП '' Градске тржнице ''
6. ЈКП''Градска
гробља''
Крагујевац
7. ''Енергетика''
доо
Крагујевац
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Приоритет су такође представљале и саветодавне посете код предузетника који обављају
угоститељску делатност пред почетак летње сезоне, код којих је у претходној години било
уочено највише кршења прописа, како по представкама грађана, тако и по службеној дужности
на основу пријава Комуналне полиције и дежурне службе ПУ Крагујевац.
Табела 2.
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Угоститељски објекат
СУР '' Чоколада ''
СУР '' Рro bonno ''
СУР '' Кварт ''
СУР '' Хамби''
''Tapas''
СУР ''Порта''
СУР ''Tresor''
СУР ''Штипаљка''
СУР ''Раскућин''
''Ораница'' доо
''Woodland'' Ораница
''Краљ''
Таверна ''Farro''
''Триптих''
СУР ''Права доза''
''Танго''
''Carpre Diem''
''Whats upp''
Кафана ''Јелен''
СУР ''Диабло''

Осим наведеног приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на
објављивању важећих прописа, Плана инспекцијског надзора и контролних листа које се
примењују у поступку редовног инспекцијског надзора.
6.2.Подаци о остваривању годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину је реализован у односу на
приоритете 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, других овлашћених органа и организација
6.2.1

Врста ризика

1.критичан ризик
2.високи ризик
3.средњи ризик
4.ниски ризик
5.незнатан ризик
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6.2.2 ЗАКЉУЧАК
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину спроведен је у потпуности са
аспекта планираних и ванредних контрола које су извршене. На основу анализа стања у
вршењу инспекцијског надзора процењено је да се критични ризици јављају у надзорима над
применама следећих Одлука: производња и дистрибуција воде, одвођење и пречишћавање
отпадних и атмосферских вода, одржавање комуналног реда, одржавање чистоће и услови и
начин снабдевања топлотном енергијом.
Укупан број предмета реализованих у 2018.години био је 5042. У односу на Извештај о
раду за 2017.годину (3572 предмета), план је премашен за 30%.
Такође је као резултат превентивног деловања Комуналног инспектората у односу на
2017. годину, знатно смањен број представки корисника услуга поднетих у вези са радом јавних
комуналних предузећа и знатно је мање издато прекршајних налога због прекорачења радног
времена у угоститељским објектима.

6.3. Подаци о вршењу поверених послова
У току 2018. године, комунални инспекторат је вршећи инспекцијски надзор на основу
поверених овлашћења из Закона о трговини у 7 одвојених контрола промета резаног дувана,
цигарета без акцизних маркица и пратеће опреме, извршио одузимање следећих количина:
Надзирани субјект/ број
контрола

Резани дуван (кг)

Цигарете без акцизних
маркица (паклица)

НН ЛИЦЕ 7

90,75

5.275

УКУПНО

90,75

5.275

По Закону о становању и одржавању стамбених зграда обрађено је 1023 стамбене зграде и
образовано толико органа управљања ( Скупштина стамбене заједнице и управник).

6.4. Сарадња са другим органима, имаоцима јавних овлашћења и другим правним лицима
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Комунални инспекторат је у току 2018. године сарађивао са:
- Комуналном полицијом у области контроле радног времена угоститељских објеката и ванпијачне
продаје робе као и у пружању помоћи и давању асистенција приликом извршавања решења;
-Полицијском управом града Крагујевца у контролама промета резаног дувана и цигарета без
акцизних марки и пратеће опреме као у контроли ванпијачне продаје робе и мерења буке као и у
пружању помоћи и давању асистенција приликом извршавања решења;
-Градском управом за имовину у области регистрације стамбених заједница
-Као и са многим другим органима, организацијама и правним лицима

6.5. Подаци о извршеном инспекцијском надзору
6.5.1. Подаци о редовним инспекцијским надзорима

У току 2018. године извршенo je 13 редовних инспекцијска надзора, и то :

2 инспекцијска надзора над радом Јавних комуналних предузећа - ЈКП '' Градска
гробља'' Крагујевац, ЈКП '' Зеленило '' Крагујевац, ЈКП '' Чистоћа '' Крагујевац и ЈКП ''
Градске тржнице'' , 1 инспекцијски надзор над радом '' Енергетика'' доо Крагујевац, 2
инспекцијска надзора над радом ЈП '' Телеком Србија'' и , 2 инспекцијска надзора над
радом Електродистрибуције – огранак Крагујевац, као пружаоца комуналних услуга.

6.5.2. Подаци о ванредним инспекцијским надзорима

број издатих налога за инспекцијски надзор

2459

број извршених ванредних инспекцијских надзора

2398

број издатих записника

2398

број донетих решења

2362

Област надзора
- Оштећење површина јавне намене

- 1526

- раскопавање површина јавне намене

- 517

- заузећа површина јавне намене

- 805

- регистрација стамбених заједница

- 502

- Привремено одузета роба – цигарете, резани дуван – 26
- Остале представке

- 1521

Допунски инспекцијски надзори нису вршени у току 2018. године.
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Закључак: Поступајући по Плану инспекцијског надзора сви редовни инспекцијски
надзори извршени су у предвиђеним роковима. Ванредни инспекцијски надзори су
такође извршавани у складу са законом и законским роковима.

6.5.3.

Збирни подаци комуналног инспектората

- Број отворених предмета

- 5042

- Број налога за инспекцијски надзор

- 2472

- Број донетих решења

- 2362

- Бро решења извршених принудним путем - 23
- Број активних предмета

- 231

- Број издатих прекршајних налога

- 9

- Број поднетих захтева за покретање прекршајног поступка- 3

Закључак: Комунални инспекторат којег чини 2 комунална инспектора I, 2 комунална
инспектора II, 1 комунални инспектор III, 1 млађи саветник у стручним пословима
комуналне области, 2 службеника која нису инспектори на основу овлашћења и
поверавања стручних послова, и 1 главни комунални инспектор, је вршио како
редовни, тако и ванредни инспекцијски надзор у складу за законом и годишњим
планом за 2018. годину.

Подаци о законитости управних аката

ЖАЛБЕ- ПОДНЕТО 56 ОДБИЈЕНО 49

УСВОЈЕНО 7

УПРАВНИ СПОР - ПОКРЕНУТО 3

У РАДУ 0
У РАДУ 3

Подаци о решавању притужби на рад инспекције

У току 2018. године од стране грађана је достављено на изјашњење 3 притужбе на
рад комуналне инспекције на које је благовремено одговорено.
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VII ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРАТА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ У
2018.ГОДИНИ

Програм: Одељење за инспекцијске послове –Инспекторат за саобраћај и путеве
Функција: XIV-02-347-саобраћај и XIV-02-352-путеви
Опис: Надзор над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном превозу, и то:
линијски, посебан линијски, ванлинијски и такси превоз путника, јавни превоз ствари, превоз за
сопствене потребе лица и ствари; стање јавног пута, његовог дела и путног објекта; хоризонталну
и вертикалну саобраћајну сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење
редовних и правилних мера заштите јавног пута; раскопавање и довођење у технички исправно
стање јавних саобраћајних површина кроз заштиту јавног пута; надзор над увођењем
привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају.

7.1.Подаци о извршеном превентивном деловању ( Службене саветодавне посете)
Уговором о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и приградског
превоза путника, који је закључен између Градске агенције за саобраћај д.о.о испред града
Крагујевца и превозника ''Арива Литас''д.о.о из Пожаревца, ПУ ПД''Јањушевић''из Прибоја и
''Вуловић транспорт'' д.о.о из Крагујевца, прописане су уговорне обавезе између наведених
уговорних страна и надзор над извршавањем истих, који је поверен ГАС д.о.о. у делу који је у
области надзора Инспектората за саобраћај и путеве обухваћен је надзор над извршењем
редова вожње, са чиме су упознати превозници у оквиру службене саветодавне посете.
7.2. Обавештавање јавности, пружање стручне саветодавне помоћи
У области заштите путева, поред јавних вршен је и надзор над некатегорисаним путевима
у 64 села на територији града Крагујевца. Организоване су службене саветодавне посете
саветима Месних заједница са циљем упознавања са прописима- поступком инспекцијског
надзора на основу ЗИН, начином одржавања и заштите некатегорисаног пута и разграничења
надлежности између управљача пута и инспекције. Након доношења нове Одлуке о такси
превозу, организоване су саветодавне посете такси превозника и таксисти су упознати са
новинама које је донео Закон о превозу путника у друмском саобраћају и новинама наведене
одлуке о такси превозу.
7.3. Подаци о нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката
У службеним саветодавним посетама није уочено незаконито поступање надзираних
субјеката, тако да је степен ризика оцењен као незнатан.
7.4.Корективно деловање инспекције
Инспектори за саобраћај и путеве, у овој области надзора у 2018.години извршили су
откривање, отклањање и битно умањили штетне последице по законом заштићена добра,
права и интересе, чиме су корективно деловали:
-

Укупно инспекцијских надзора – 1626,
изречено 166 мера
искључења из саобраћаја такси возила за утврђене
неправилности и 29 прекршајних налога,
у области заштите јавних и некатегорисаних путева изречено 306 корективних мера.

7. 5. Подаци о броју нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима
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Инспекторат за саобраћај и путеве континуирано је спроводио надзор над спровођењем Закона о
јавном превозу путника у друмском саобраћају и Одлуке о такси превозу, који је и планиран и
Годишњим планом инспекцијског надзора за 2018.годину, у складу са Законом о инспекцијском
надзору.
У току инспекцијског надзора у 2018.години откривено је 130 нерегистрованих субјеката у
области надзора над обављањем такси превоза у Крагујевцу, донета су решења којима се налаже
регистрација делатности и прибављање других сагласности, забрањује даље вршење такси
превоза до испуњења услова и возило је искључивано из саобраћаја на 10, односно 30 дана.
7. 6. Усклађивање инспекцијског надзора
Акције инспекцијског надзора се спроводе самостално од 5 инспектора за саобраћај и путеве,
затим у сарадњи са комуналном полицијом, или уз асистенцију Саобраћајне полиције Полицијске
управе Крагујевац (недељно по две заједничке контроле) и привредног криминала у погледу
надзора над нерегистрованим субјектима и ''линијског'' таксија. Спроведен је и заједнички
инспекцијски надзор са инспекцијом рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања при Шумадијском управном округу, где је од 3 заједничка инспекцијска надзора утврђено
неправилности код преко 50% надзираних субјеката.
Поред редовног инспекцијског надзора у сарадњи са Саобраћајном полицијом сачињен је и
спроведен Оперативни план борбе против нерегистрованих такси превозника у периоду од 19.
јануара до 25. марта 2018.године. Контроле су организоване свакодневно, радним данима и
викендом, у 3 смене, са 3 тима које су чинили 5 инспектора за саобраћај и путеве, 3 припадника
саобраћајне и 3 припадника опште полиције.
Од Градске управе за привреду добијени су подаци и врши се канцеларијски инспекцијски
надзор ( поред теренског инспекцијског надзора) и то за:
- Такси превознике који имају већи број издатих такси дозвола за возила од броја такси дозвола
за возаче (легитимација),
-податке о лицима на која су издате такси легитимације садржане у регистру,
- такси возаче који су били запослени код правног лица или предузетника, којима је истекла
важност такси дозволе возача - легитимације и која није продужена,
- податке о превозницима који су привремено или трајно прекинули обављање делатности у АПР.
Врста
превоза

Укупан
број
записни
ка
166

Укупан број
решења о
искључењу

Укупан
број издатих
решења

Асистанција МУП-а
временски

Нелегални
118 дана
166
166
превоз
путника
Након штрајка таксиста, на основу свега што је изнето, уследио је закључак да проблематика
такси превоза захтева сложену акцију укључивањем републичких, не само инспекција, већ и друхих
органа који располажу базама података од значаја за успешан рад и у организацији такси превоза и
у инспекцијском надзору. Образована је Радна група за сагледавање стања и предлагање мера у
такси превозу на територији града Крагујевца, која је у 2018. години одржала 7 седница и доносила
одговарајуће закључке.
7.7. Остварење Плана инспекцијског надзора за 2018.годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину је реализован у односу на
приоритете 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,других овлашћених органа и организација.

7.7.1. Врста ризика
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1. критичан ризик-нелегалан превоз путника
2. високи ризик-путеви и саобраћајна сигнализација

7.8.

Координација инспекцијског надзора

Инспекцијски надзор овог инспектората у повереним пословима државне управе
координисан је од стране републичког инспектора за друмски саобраћај.
Организована је и посета Градском секретаријату за јавни превоз града Београда ради
размене информација и искустава у примени Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

7. 9. Поверени послови Инспектората за саобраћај и путеве

-ванлинијски превоз путника
-посебан линијски превоз путника
-превоз за сопствене потребе лица и ствари
-такси превоз.
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VIII ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРАТА У
2018.ГОДИНИ
Програм
Функција: XIV-354
XIV-356
XIV -3560- предмети озакоњења

Надзор: У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом
прописа у оквиру послова поверених Законом о планирању и изградњи, као и надзор над
применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области. У
складу са Законом о озакоњењу објеката вршeн је попис бесправно изграђених објеката и
доношена су решења о рушењу за пописане објекте,као и припрема за спровођење Закона о
становању и одржавању објеката.

У 2018. години, грађевинска инспекција је обављала послове на ажурирању предмета
из претходног периода, послове надзора на објектима у изградњи који се граде у складу са
важећом документацијом и Законом, излазак на терен по представкама 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 изградње темеља и други пут по завршетку израде конструкције објекта. Приликом
ових излазака грађевински инспектор сачињава записник и одговор даје електронским путем,са
електронским потписом кроз Систем обједињене процедуре.Изменама Закона о планирању и
изградњи продужени су рокови за објекињену процедуру, усаглашени са ЗИН и олакшан рад
инспектор обзиром на њихов број.

8.1.- Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних
последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно
деловање):
- У току 2018. године није било угрожавања законом заштићених добара.

8.2.- Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним
субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавања аката
о примени прописа и службене саветодавне посете, превентивни
инспекцијски надзори и друге активности усмерене ка подстицању и
подржавању законитости и безбедности пословања и поступању и
спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом
заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових
активности и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно
деловање инспекције):
- У току 2018. године грађевинска инспекција је имала свакодневне разговоре са
разним странкама, грађанима, где је пружала информације, саветодавне
разговоре и упућивала странке како да своје пословање обаве у законским
оквирима.

8.3.- Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом
и другим прописом, који се мери помоћу контролних листа:
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- У току 2018. године грађевинска инспекција је попуњавала контролне листе
приликом надзора код регистрованих субјеката.

8.4.- Броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних
последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно
деловање инспекције):
- У току 2018. године грађевинска инспекција је имала 37 предмета покренутих
самоиницијативно по службеној дужности.

8.5.- Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према
њима:
- У току 2018. године грађевинска инспекција је покренутих самоиницијативно по
службеној дужности 37 предмета против нерегистрованих субјеката, а имала
је 614 представки против других лица.

8.6.- Мере предузетих радњи уједначавања праксе инспекцијског надзора и
њихово дејство:
-Вршена је редовна контрола на терену у циљу спречавања бесправне градње.

8.7.- Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито
о односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних
нспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и бриј
допунских налога за инспекцијски надзор:
-Број редовних инспекцијских надзора био је 248 по пријавама странака, 37 по
службеној дужности, 92 службених контроле изграђених темеља, 63
службених контрола завршетка објекта у конструктивном смилу, 614 захтева
за злазак на терен ради утврђивања чињеничног стања.

8.8.- Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога
врше друге инспекције.
-Остварена је добра координација са другим инспекцијама у оквиру одсека за
инспекцијске послове.

8.9.- 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:
-Грађевинска инспекција има на располагању основна средства за рад, рачунар, и
штампач, службени ауто.

8.10.- Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:
-Све предмете грађевинска инспекција је решавала у законски предвиђеном року.

8.11.-законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број
другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и
њихов исход):
-Број предмета прослеђених другостепеном органује (11).
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8.12.-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:
-Било је 5 (пет) притужби на рад грађевинске инспекције.

8.13.-Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, односно
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора,
-Грађевинска инспекција је имала следеће обуке: -специјалистички семинар,
најновије измене и допуне, Закона о планирању и изградњи, и -измене
подзаконских аката, и семинар о новом закону, о становању и одржавању
стамбених зграда

8.14.- Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:
-Није било иницијативе од стране грађевинске инспекције за измене и допуне
закона и других прописа.

8.15.- Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему:
-Сви подаци се редовно ажурирају на сајту градске управе града Крагујевца.

8.16.-Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:
-Сви послови се извршавају на време и у законском року.

8.17.- Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање
прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним
пријавама које је поднела инспекција:
-Поднета су два захтева за покретање кривичног поступка.

Показатељи делотворности инспекцијског надзора:

Укупно предмета_____________________________________________10164

Предмети који нису по ЗУП-у___________________________________

862

Предмети по службеној дужности_______________________________

37

Предмети по захтеву странке___________________________________

614

Предмети пријаве радова______________________________________

248

18

Предмети по жалби код другостепеног органа_____________________
Поднете кривичне пријаве______________________________________

11
20

Предмети у оквиру електронске обједињене процедуре______________ 248

Извештај о завршеном објекту у конструктивном смислу_____________
Извештај о завршетку темеља___________________________________

63
92

8.18. Подаци о стању у областима извршавања поверених послова инспекцијског
надзора
Сви подаци из инспекцијског надзора приказани у овом извештају представљају податке
над применом прописа у оквиру послова поверених законом, обзиром да је препознати јавни
интерес то налагао. Грађевински инспекторат, поред свих послова које је обављао, крајем 2018.
године припремао се и за извршавање послова на основу Закона о становању и одржав ању
зграда .

8.18. Врста

ризика

1. критичан ризик
2. високи ризик
3. средњи ризик
4. ниски ризик
5. незнатан ризик
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IX ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРАТA ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ТУРИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ У 2018.ГОДИНИ
9. 1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

9.1.1.

НАДЛЕЖНОСТИ

На основу унутрашњег уређења Градске управе града Крагујевца, инспекција за заштиту
животне средине је у 2018. години, обављала послове у оквиру Одељења за инспекцијске
послове Градске управе за комуналне и инспекцијске послове који се односе на: област заштите
ваздуха, област заштите од буке, управљање неопасним отпадом, процену утицаја на животну
средину, нејонизујуће зрачење, локални регистар извора загађивања животне средине.

9.1.2.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Извршење послова из надлежности Инспекције за заштиту животне средине, организовано
је у Одељењу за инспекцијске послове у оквиру Градске управе за инспекцијске и комуналне
послове.

9.1.3. ПРОПИСИ
Инспекција за заштиту животне средине врши контролу и обавља онај део поверених послова
из области заштите животне средине који се односи на инспекцијски надзор и контролу по свим
важећим Законима и прописима заштите животне средине, који су у примени. У смислу
правилне оцене ненадлежности и усмерења предмета према надлежним органима инспектори
користе и друга законска акта.
У наставку су набројани закони и један мањи део подзаконских аката који инспекција примењује:
1.Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)
2.Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3.Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4.Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5.Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7.Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8.Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9.Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/2016)
10.Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”,65/2013 и 13/2016)
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Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС",
бр. 71/2010)
Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл.
гласник РС", бр. 96/2009)
Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање
("Сл.
гласник
РС",бр.114/2013)
Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр . 61/2010)
Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник", бр. 56/2010)
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник
РС", бр. 69/2005)
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр.
75/2010)
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2010)
Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)
Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућег зрачења у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса
(„Сл. гласник РС”, број 104/09)
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину
и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Службени гласник РС”, број 5/16)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15)
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”,
бр. 11/10, 75/10 и 63/13)...
У вршењу инспекцијских надзора инспектори за заштиту животне средине примењују и одредбе
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15).
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора:
Утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности.
Контрола спровођења мера заштите животне средине утврђених Студијом о процени утицаја и
налагања подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о прецени утицаја на
животну средину.
Контрола поступања са неопасним отпадом
Надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине, спровођење мера за
заштиту животне средине и контрола стања животне средине утврђених решењем, дозволом,
односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад постројења.
Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и
неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган града издаје дозволу.
Заштита од нејонизујуђег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада
даје надлежни огран града. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења
заштићених природних добара на заштићеном подручјима који су актом града проглашени
заштићеним подручјима.
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Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови
инспекцијског надзора у области заштите животне средине.
Вођење управног и извршног поступка.
Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку
инспекцијског надзора у области заштите животне средине. Подношење
захтева за покретање прекршајног потупка, подношење пријаве за покретање
поступка за привредни преступ и подношење кривичне пријаве.
Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
Припрема информације за државне органе и медије.
9.1.4. СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ
Одељење за инспекцијске послове је у 2018. години своју делатност обављало
у оквиру Градске управе за комуналне и инспекцијске послове. У току 2018.
године у Инспекторату за заштиту животне средине, била су ситематизована
три радна места, главни инспектор за заштиту животне средине-шеф службе и
два инспектора за заштиту животне средине.
По питању техничке опремљености инспекција није располагала спственим
возилом и сваки извршилац је имао свој рачунар као и фотоапарат.

9.1.5. ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРАТА
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у оквиру
Одељења за инспекцијске послове Градске управе за комуналне и
инспекцијске послове за 2018. годину сачињен је у складу са чланом 44. Закона
о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС" бр.36/2015, 44/18 –др. Закон и 95/18).
Одељење за инспекцијске послове је обављало делатност у оквиру
Градске управе за комуналне и инспекцијске послове и то онај део поверених
послова из области заштите животне средине који се односи на инспекцијски
надзор и контролу по свим важећим Законима и прописима заштите животне
средине.
Закон о заштити животне средине
Инспекцијски надзори-ванредни, утврђујући, у области спровођења Закона о
заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и
14/16) су се односили на утврђивање испуњености услова за обављање
енергетске делатности, по захтеву надзираних субјеката.
Заштита ваздуха
Кроз редовне и ванредне (по представкама) инспекцијске надзоре обрађени су
предмети који су првенствено били везани за мерења емисије загађујућих
штетних материја у ваздух, а у складу са Законом о заштити животне средине
(„Службени гласник РС", бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009др.закон, 43/2011-одлукаУС и 14/2016) и Законом о заштити ваздуха
(„Сл.гласник РС"бр.36/2009, 10/2013) и подзаконским актима, а односили су се
на, стационарна котловска постројења са ложиштима код којих се сагоревањем
чврстог, течног, или гасовитог горива, производи топла вода, засићена и
прегрејана водена пара. Мерења су налагана за постројења номиналне
инсталисане снаге од 1 МW и веће. Закључци Извештаја са мерења, су у неким
случајевима указивали на прекорачења ГВЕ па су из тог разлога налагане
мере за извршења свих потребних техничко-технолошких корекција на
постројењима и поновно контролно мерење.
Заштита од буке
У области заштите од буке у животној средини у затвореном и отвореном
простору у 2018. години инспекција је решавала већином, у ванредним
инспекцијским прегледима, по представкама грађана. Неки од наведених
предмета су се односили на буку за коју инспекција није надлежна јер нису
били у питању предузетници или регистровани привредни субјекти већ бука из
суседног домаћинства од физичких лица, или је у питању била бука која није
настајала из стационарног извора буке (апарат, машина, музички уређај).
У случајевима где је инспекција била надлежна поступало се сходно Закону о
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заштити животне средине („Службени гласник РС", бр.135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и 14/2016), Закону о
заштити од буке („Службени гласник РС" бр. 36/2009. и 88/2010), Уредби о
идикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС", 75/2010), Одлуци о одређивању акустичних зона и
заштити од буке на територији града Крагујевца и Правилнику о методама
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС",
бр.72/2010)
У случајевима где је мерењем, од стране стручних кућа акредитованих и
овлашћених за мерење буке, регистровано прекорачење граничних вредности
за буку налагане су мере којима ће се ниво буке смањити на ниво испод
дозвољеног.
Осим угоститељских објеката који су најчешће били предмет пријава бука је
мерена и у привредним субјектима против којих су подношене пријаве, а имали
су стационарни извор буке (апарат, машина, опрема...) коју је било могуће
измерити. Такође су у појединим случајевима, где се јавило прекорачење
дозвољеног ниво буке, налагане мере (техничко - технолошке или акустичне)
ради смањења нивоа буке испод граничне вредности. Током летњег периода, у
сарадњи са Полицијском управом Крагујевца и овлашћено стручном
организацијом, вршена су “тајна мерења” буке, која потиче из угоститељских
објеката. У случају прекорачења граничних вредности, припадници Полицијске
управе су одузимали музичке уређаје.
Управљање отпадом
За највећи број инспектованих предузећа, предузетника и привредних друштва
током 2018. године предмет прегледа је било поступање са отпадом као и
достава документације на увид и то првенствено документације о кретању
отпада према Правилнику о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за
његово попуњавање („Службени гласник РС" број 114/2013) и уговори за
преузимање отпада од стране оператера који имају дозволу за управљање том
врстом отпада, а сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник
РС", бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016).
Такође су вршене контроле по питању израде Плана управљања отпадом као
и одређивању лица одговорног за управљање отпадом, али и достављање
података о отпаду оператера Агенцији за заштиту животне средине, у складу
са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС", бр.36/2009, 88/2010
и 14/2016). Инспекцијски надзор је вршен код надзираних субјеката и по
захтеву Службе за заштиту животне средине у смислу утврђивања
испуњености услова за изградњу и рад постројења за управљање отпадом.
Процена утицаја на животну средину.
По основу Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС“,
бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и
14/2016), Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), извршене су инспекцијске контроле над
спровођењем мера и обавеза носиоца пројекта из Студије о процени утицаја
на животну средину. Извршена је контрола спровођења мера заштите животне
средине у објектима којима је надлежни орган донео решење о сагласности на
студију о процени утицаја као и у објектима за које је издато решење да није
потребна израда студије о процени утицаја. Контролом мера, код оних
оператера код којих су уочене неке неправилности, решењем је наложено
уклањање истих.
Закон о заштити од нејонизујућег надзора
Инспектори за заштиту животне средине су спроводили редован и ванредан
инспекцијски надзор у области спровођења Закона о заштити од нејонизујућег
зрачења (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09). Предмет надзора су најчешће биле
радио-базне станице мобилне телефоније.
Превентивно деловање
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Инспектори Инспектората за заштиту животне средине су током протекле
године извршили десет превентивних инспекцијских прегледа у циљу умањења
настанка штетних последица.
Усклађеност посовања и поступања
Инспектори су приликом вршења инспекцијског надзора примењивали
контролне листе за све области инспекцијског надзора, у циљу процене нивоа
усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом.
Резултати процене ризика за област управљања отпадом имплементирани су у
Годишњи план.
Саветодавне инспекције
Инспекција за заштиту животне средине је вршила саветодавне инспекцијске
прегледе на захтев странке који су се најчешће односили на управљање
отпадом.
Корективно деловање
Инспектори за заштиту животне средине су у 2018. године, су поступали у
складу са својим правима, дужностима и овлашћењима и донели 53 решења
из разних области заштите животне средине.
Нерегистровани субјекти
У складу са усвојеним Законом о инспекцијском надзору инспектори за заштиту
животне средине су поступали и код нерегистрованих субјеката издвањем
Решења којим се налаже да се у датом року изврши регистерација делатности
или су у неким случајевима прослеђиване информације о нерегистрованом
субјекту тржишној и пореској инспекцији на поступање.
Остварење плана инспекцијског надзора
У складу са обавезом која проистиче из чл. 10. Закона о инспекцијском
надзору, сачињен је Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за
заштиту животне средине за 2018. годину, на који је дато позитивно мишљење
надлежног министарства за заштиту животне средине. У циљу спровођења
Годишњег плана инспекцијског надзора, за инспекцијски надзор у свакој
области израђени су спискови надзираних субјеката, односно делатности које
ће бити предмет контроле. У 2018. години вршени су и ванредни инспекцијски
надзори по представкама правних и физичких лица и по захтевима надзираних
субјеката за ванредни, утвђујући инспекцијски надзор који се односе на
контролу испуњености услова из прописа у области заштите животне средине
за потребе добијања енергетске лиценце, за обављање енергетске
делатности.
Заједничке инспекције
Инспекција за заштиту животне средине је имала заједничке акције надзора са
републичком инспекцијом за заштиту животне средине, у контроли поступања
надзираног субјекта у складу са одредбама Закона о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне средине („Сл. гланик РС“, бр. 135/2004 и
25/2015).
Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Инспектори за заштиту животне средине су се придржавали одредби Закона о
инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку.
Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору
На решења инспекције за заштиту животне средине, у 2018. години није
уложена ниједна жалба.
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Притужбе на рад на рад инспекције
Инспекција за заштиу животне средине је у току 2018.године у два предмета
поступала по захтеву Заштитника грађана, у складу са достављеним
притужбама на рад инспекције. У складу са достављеним захтевима
инспекција је имала успешну сарадњу и уредно је достављала сву тражену
документацију.
Обуке и други облици усавршавања
Инспектор за заштиту животне средине је присуствовао Семинару под
називом „Отпад-надзор и предострожност”, у периоду од 24.09.2018–
27.09.2018.године, на Борском језеру.
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Инспектори за заштиту животне средине нису подносили иницијативе за
измену закона и других прописа.
Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у
информационом систему
Инспекција за заштиту животне средине не располаже информационим
системом.
Исходи поступања правосудних органа по захтевима инспектора за
заштиту животне средине
Током 2018. године, правосудни органи су Инспекторату достављали пресуде
по захтевима за покретање прекршајног поступка. Захтеви су углавном
подношени надлежном суду, због непоступања надзираних субјеката у складу
са обавезама прописаним Законом о заштити од буке и Законом о управљању
отпадом.
Сарадња са Министарством заштите животне средине
Током 2018. године, Министарство заштите животне средине је уступало
поднеске грађана на даље поступање у вези са надлежностима локалне
испекције за заштиту животне средине. Наобимнија сарадња се односила на
проблем одлагања пепела генерисаним у ПД “Енергетика”. С тим у вези,
организован је састанак у МЗЖС, али су и представници Министарства
присуствовали састанку који је организован у ГУ Крагујевац.
Исходи поступања правосудних органа
Током 2018. године, инспектори за заштиту животне средине, Инспектората за
заштиту животне средине, су поднели 18 захтева за покретање прекршајног
поступка надлежном суду. Инспекторату за заштиту животне средине је
достављено 7 пресуда надлежног суда, по захтевима инспектора за покретање
прекршајног поступка. Захтеви су подношени најчешће због непоступања
надзираних субјекта у скалду са Законом о заштити од буке, и казне изречене у
пресудама су испод минималних износа Законом прописаних.

10.1.6. ЗАКЉУЧАК
Инспекција за заштиту животне средине је током 2018. године законито,
благовремено и одговорно спроводила прописе из области заштите животне
средине уз примену Закона о инспекцијском надзору.
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Такође је благовремено припремила План инспекцијског надзора за 2019.
годину у складу са Законом о инспекцијском надзору, на који је Министарство
пољопривреде и заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту
животне средине, дао позитивно мишљење.
Инспекција ће у наредном периоду обављати послове инспекцијског надзора у
оквиру Градске управе за комуналне и инспекцијске послове у складу са
припремљеним планом и надамо се да ће степен испуњености бити изузетно
велики, као и да ће планом наведени показатељи делотворности инспекцијског
надзора бити на високом нивоу.

ИЗВЕШТАЈ ЗА
2018.
ГОДИНУ,
сагласно чл. 44.
Закона о
инспекцијском
надзору („Сл. гл.
РС“ бр. 36/15)

Број ванредних
инспекцијских надзора

Број
инспекцијских
надзора
планираних
Годишњим
планом
Број извршених
редовних
инспекцијских
надзора
по
представци,
или ако је
процењен
висок или
критичан
ризик
по захтеву
надзираног
субјекта

Број контролних
инспекцијских
надзора
Укупан број
записника о
извршеним ИН
Број записника са
изреченим мерама
Укупан број
службених
белешки
Укупан број
донетих решења
Укупан број
изречених

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС: Градска управа Крагујевац, Инспекторат за
заштиту животне средине

ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЗЖ
С

СТУДИЈА
О
ПРОЦЕН
И
УТИЦАЈА

IPP
C

ОТПА
Д

ВАЗДУ
Х

БУК
А

НЕЈОН.
ЗРАЧЕЊ
А

ПРИРОД
А

∑

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД РЕГИСТРОВАНИМ
СУБЈЕКТИМА

10

3

70

30

3

11
6

10

3

65

28

3

10
9

16

1

26

18

7

3

8

3

2

1

30

36

9

1

15

61

1

1

20

16

35

1

88

52

35

32

4

16
1

2

34

30

24

2

10
7

10

2

18

25

20

1

76

7

1

12

10

22

1

53

6

4

15

26

25

Број поднетих
пријава

Превентивно
деловање

забрана
Превентивн
и
инспекцијски
надзори
Службене
саветодавне
посете
Прекршајне
пријаве
Пријаве за
привредни
преступ
Кривичне
пријава

2

3

4

1

9
2

10

9
16

18

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАД НЕРЕГИСТРОВАНИМ
СУБЈЕКТИМА (члан 33. ЗОИН-а)
Број
инспекцијских
надзора над
нерегистрованим
субјектима

4

27

4

IX. 2. ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Градска туристичка инспекција са 2 инспектора почела је са радом од фебруара 2017.
године и у прилогу је извештај о раду за 2018.годину . Послови по Закону о туризму: контроле
прописаног радног времена (категорисани смештајни објекти и некатегорисани објекти за
смештај - преноћишта, коначишта, кампиралишта),Угоститељски објекти за исхрану и пиће контроле прописаног радног времена и прописаних услова за буку и дим по Одлуци скупштине
града коју треба донети (ресторани, кафане, барови, пицерије, киосци, кетеринг и др.), контрола
уплаћене боравишне таксе и др.

Јединица локалне самоуправе: _______________________________
ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА

Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2018. години

Угоститељски објекти
за смештај (комплетна
надлежност ЈЛС)

хостел
куће
апартмани
собе
сеоска туристичка
домаћинства
Остало - контроле
прописаног радног
времена (категорисани
смештајни објекти и
некатегорисани
објекти за смештај преноћишта,
коначишта,
кампиралишта)
Угоститељски објекти
за исхрану и пиће контроле прописаног
радног времена и
прописаних услова за
буку, дим (ресторани,
кафане, барови,
пицерије, киосци,
кетеринг и др.)
УКУПНО

Број
редовн
их
надзор
а

Број
ванредних
надзора

Број
контро
лних
надзор
а

Укупан број
надзора

0
11
14
15

0
0
1
0

0
0
0
0

0
11
15
15

5

0

2

5

105

0

0

107

150

1

2

153
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Решења о
привремен
ој забрани
обављања
делатности

Решења о отклањању
неправилности

/
/
/
/

Број
донетих
решења
/
/
/
/

/

/

/

2

2

2

2

0

Број
мера
/
/
/
/

X. Tабела: Предмети Одељења за инспекцијске послове од 01.01.2018.-31.12.2018.године

ИНСПЕКТОРАТ

КЛАС./ЈЕДИН.

БРОЈ ПРЕДМЕТА

БРОЈ
ИНСПЕКТОРА

КОМУНАЛНИ

355

5017

*Закон о трговини
ГРАЂЕВИНСКИ

350
354
356
3560
347
352
501

862
862
37
9265
490
1136
334

332

196

2

17.363

20

*озакоњење
САОБРАЋАЈНА
*путеви
ЗАШТИТА
ЖИВ.СРЕДИНЕ
И
ТУРИСТИЧКА
ИНСПЕКЦИЈА
Свега:

7

3

5
3

Напомена: У Одељењу за инспекцијске послове запослена су и 2 инспектора на одређено
време.

ХI. ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
11. 1. Надлежност комуналне полиције
Комунална полиција града Крагујевца, основана је у складу са Законом о комуналној
полицији (''Службени гласник Републике Србије'', број 51/09) за обављање законом и другим
прописима и општим акатима утврђених комунално-полицијских и других послова, чијим
обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности Града Крагујевца (у даљем
тексту: Град), у областима и то: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода;
јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица;
саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском
саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне
заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора;
одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина,
јавне расвете, стамбених и других објеката.
Такође комунална полиција основана је и за вршење послова и надзор у јавном градском,
приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града,
предузимање законом утврђених мера заштите животне средине, културних добара, локалних
путева, улица и других јавних објеката од значаја за град, као и за давање подршке у спровођењу
прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и
извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).
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Сагласно Закону о комуналној полицији, комунална полиција пружа помоћи надлежним
органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени (ограна или
организације) постоје претпоставке да спровођење њихове одлуке неће бити могуће без
присуства комуналних полицајаца или употребе овлашћења комуналне полиције (било
превентивних или репресивних).
Комунална полиција предузима и хитне мере заштите животне средине, заштите од
елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града у
случајевима када те мере не могу, или нису у могућности правовремено да предузму други
надлежни органи града или овлашћене организације или до њиховог доласка на лице места.
У случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама,
комунална полиција врши и спасилачке функције, и пружа помоћ другим органима, правним и
физичким лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у
случају потребе.
11.2.Оперативни послови комуналне полиције:
11.2.1. сузбијање нелегалне продаје (ванпијачне) на јавним површинама
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о пијацама ( ''Сл. лист града Крагујевца'', бр. 18/14-пречишћен текст и 9/17)
напомена: у сарадњи са надлежном инспекцијском службом
11.2.2. сузбијање неправилности у начину организовања послова у обављању комуналне
делатности, пречићавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних вода.
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне
делатности пречићавања и дистрибуције воде (''Сл .лист града Крагујевца, бр 18/2014 –
пречишћен текст'и 9/17)
напомена: у сарадњи са надлежном инспекцијском службом
11. 2. 3. спречавање нарушавања комуналног реда
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о комуналном реду (''Сл лист града Крагујевца'', бр. 18/2014- пречићен текст,
38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016, 9/17,11/18 и 18/18).
11.2.4. контрола коришћења паркиралишта у граду
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о јавним паркиралиштима (''Службени лист града Крагујевца '',бр 18/2014пречићен текст и 9/17).
11. 2. 5. контрола начина држања домаћих животиња
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о држању домаћих животиља на територији града Крагујевца ( Сл лист града
Крагујевца бр. 18/14-пречићен текст и 9/17).
напомена: у сарадњи са надлежном комуналном инспекцијом.
11.2.6.контрола радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима на
територији града Крагујевца
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на
територији града Крагујевца ('' Сл лист града Крагујевца'' , бр 18/2014-пречишћен текст и 36/17)
Напомена: : у сарадњи са комуналном инспекцијом, инспекцијом за заштиту животне средине,
МУП РС, привредним криминалом и републичком тржишном инспекцијом.
11. 2. 7. контрола одражавања чистоће
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о одржавању чистоће (''Службени лист града Крагујевца '',бр 18/2014пречићен текст и 9/17).
напомена: сарадња са инспекцијским службама и ЈКП Чистоћа
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11.2. 8. контрола ауто такси превоза на територији града Крагујевца
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о такси превозу ( ''Сл.лист града Крагујевца'', бр. 14/2017)
Напомена: сарадња са инспекцијским службама и полицијом.
11.2.9. контрола заштите становништва од изложености дуванском диму.
Носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл. гласник РС, бр.
30/2010)
11. 2. 10. контрола јавног реда и мира на територији града Крагујевца
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Закон о јавном реду и миру ( ''Сл. гласник РС'',бр. 6/2016)
напомена: у сарадњи са Полицијом.
11.2.11. контрола општих правила кућног реда на територији града Крагујевца
носилац: Одељење комуналне полиције
основ: Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама
на територији града Крагујевца ( ''Сл.лист града Крагујевца'', бр. 14/2017)
11. 2.Унутрашње уређење комуналне полиције
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи
за комуналне и инспекцијске послове, а сагласно одредбама Закона о комуналној полицији,
Комунална полиција града Крагујевца је образована као унутрашња организациона једница –
Одељење,у саставу Градске управе.
Законом о комуналној полицији утврђен је оптималан број комуналних полицајаца у градовима,
тако да на сваких 5 000 становника треба да буде запослен по један комунални полицајац. За
град Крагујевац тај број је 37. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у органима града, стручним службама и посебним организацијама града Крагујевца на
крају 2018. године 29, а распоређено 26 комуналних полицајаца.
Евидентан је одлив ове категорије запослених, као и чињеница да је ово одељење поднело
највећи терет рационализације умањењем за 8 радних места у односу на 37 законом утврђених.

11.2. 3.Сарадња комуналне полиције
Приликом обављања послова из своје надлежности, комунална полиција у складу са
Законом о комуналној полицији и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и
других послова из надлежности града, сарађује са:
- грађанима
- градским инспекцијским службама
- полицијом
- судским органима
11.2. 3.1. Сарадња са грађанима
Приликом обављања својих послова, комунална полиција се посебно ослања на сарадњу
са грађаниима, тако да својим радом у локалној заједници промовише равноправан партнески
однос између себе и грађана.
Од грађана се очекује да својим пријавама, предлозима и петицијама, како и предлагањем
начина у решавању одређених проблема, карактеристичним за поједине делове града или за
град у целини, дају активно учешће у раду комуналне полиције. Само оваквим односом и радом
може се постићи наведени заједнички циљ.
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Овај модел (рад у локалној заједници) не искључује и самоиницијативно деловање
комуналне полиције, као ни реактивно деловање на већ извршена кажњива дела.
Самоиницијативно деловање комуналних полицајаца подразумева да се при
организованом присуству на терену, патролном делатношћу, уочавају, предупређују и
превентиним мерама откалњају новонастали или будући проблеми, односно кршења комуналног
реда.
Реактивно деловање подравумева репресивно деловање комуналних полицајаца, на већ
учињене прекршаје, применом законом и одлукама града предвиђених мера, ради спречавања
понављања одређених прекршаја у будућем периоду.
У том циљу, комунална полиција ће наставити са едукацијом грађана о облицима
сарадње, мерама превенције и смерницама како избећи сваку врсти кршења, пре свега
комуналног, али и другог законом утврђеног реда. Од едукативних садржаја у 2018.години
комунални полицајци учествовали су у едукацији деце основних школа 1. септембра, приликом
поласка у школу, у оквиру дана безбедности деце у саобраћају и у децембру код коришћења
петарди и других експлозивних средстава.
Најбитнији сегмент у овом процесу је идентификација проблема и начини њиховог
решавања, као и међусобно поверење грађана и комуналне полиције.
11.2. 3.2.Сарадња са инспекцијским службама
Комунална полиција сарађује са инспекцијским службама града Крагујевца сагласно
Закону о комуналној полицији и на основу Одлуке о сарадњи комуналне полиције и инспекцијских
служби града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 35/09).
У обављању послова из делокруга своје надлежности, сагласно наведеној Одлуци
комунална полиција и инспекторати су дужни да међусобно сарађују кроз следеће облике
сарадње:
1. планирање послова и задатака и предузимање заједничких мера и активности,
2. пружање непосредне помоћи,
3. међусобно обавештавање ,
4. размена информација.
11.2. 3.3.Сарадња са полицијом
Сарадња са полицијом је од изузетног значаја за успешно обављање послова и примену
овлаћења из надлежности комуналне полиције и иста поред сарадње на терену и међусобног
обавештавања обухвата и техничку сарадњу.
Наведена сарадња се огледа у законској обавези полиције да на образложен захтев
комуналне полиције истој достави податке о грађанима, возилима као и друге податке о којима
води евиденцију.
Како би се подиго ниво сарадње комунална полиција је увела праксу заједничких
састанака са полицијом и интезивирање међусобне размене потребних информација.
11.2.3.4.Сарадња са правосудним органима
Ради успешног обављања послова из надлежности комуналне полиције иста ће остварити
већу сарадњу са Основним Прекршајним судом у Крагујевцу и кроз редовне контакте, обезбедити
квалитетно и ефиксно поступање по поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка.
11.2.4.Радно време комуналне полиције
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Комунална полиција ради сваког радног дана у три смене од 07 до 14 сати, 0д 14 до 22
сата и од 22-05 сати наредног дана.
У дане викенда раде прва и трећа смена комуналне полиције.
11.2.5. Обуке и стручно усавршавање
Обуке за комуналну полицију спроводе се на нивоу Сектора и Одељења према потреби
код измене закона и одлука из изворне надлежности града Крагујевца.
У циљу уједначавања праксе организована је посета комуналној полицији Града Београда
два пута у 2018.години , а комунални полицајци присуствовали су и састанку комуналне полиције
из целе Србије у Пожаревцу у децембру 2018.године.
Друге обуке на нивоу министарства нису организоване.

11.2.6. Извештај о броју предмета Одељења комуналне полиције
31.12.2018.

ИЗ
ВЕ
ШТ
АЈ
О
УП
ЛАТ
АМ
А
НО
ВЧ

у периоду од 01.01.-

месец

пријавe

предмети

Јануар

105

27

прекршајни
налози
93

Фебруар

63

27

75

Март

98

23

129

Април

105

63

207

Мај

161

35

82

Јун

141

23

126

Јул

81

26

106

Август

73

31

74

Септембар

72

29

106

Октобар

127

27

116

Новембар

69

28

89

Децембар

118

9

51

УКУПНО:

1213

347

1254

АНИХ КАЗНИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 31.12.2018.
ПО ПРЕКРШАЈНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

МЕСЕЦ

НОВЧАНИ ИЗНОС
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Јануар

402.500

Фебруар

365.000

Март

312.500

Април

335.000

Мај

545.000

Jун

203.500

Јул

545.000

Август

361.000

Септембар

269.500

Октобар

185.100

Новембар

192.500

Децембар

449.000

Укупно динара:

4.165.600

АБСТРАКТ:
У 2018. години, укупан број предмета оба одељења у Сектору за инспекцијске послове и
комуналну полицију био је:

Одељење
Инспекцијски послови

17.363

Комунална полиција

2.814

Укупно предмета:

20.177

Укупно наплаћено од новчаних казни по издатим прекршајним налозима
Одељење
Инспекцијски послови

257.500

Комунална полиција

4.165.600

Укупно динара:

4.422.500
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Напомена: подаци о наплаћеним новчаним казнама у фиксном износу прописаним одлукама из
изворне надлежности града Крагујевца, садржани су у евиденцијама овог Сектора. За поверене
послове државне управе немамо податак о наплаћеним казнама од стране Прекршајног суда и
Привредног суда у Крагујевцу.
Начелник Сектора,
Мирослава Петровић
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