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ПРЕДМЕТ:  Извештај

У периоду јануар - децембар 2016. године, у Одељењу за инспекцијске
           послове и комуналну полицију урађено је следеће:

− К  ОМУНАЛНА     ИНСПЕКЦИЈА  

Сачињено је укупно 750 записника; 
Донето је укупно 42 решења;
Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка;
Написано је 24 прекршајних налог;

           Подигунуто 0 возила специјалним возилом “Паук”;
Уклоњено је укупно 38 нерегистрованих возила;
Од грађана је добијено 264 писмених пријава.

− Г  РАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  

Сачињено је укупно 171 записника;
Донето је 40 решења;
Донето је 27 закључка;
Реализовано је 6 извршења;  
Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка;
Поднето је 2 кривичнe пријавe;
Од грађана је добијено 54 пријава.

− И  НСПЕКЦИЈА     ЗА     ЗАШТИТУ     ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Сачињено је укупно 195 записника;
Донето је 50 решења;
Извршене 66 контроле на основу Закона о  заштити  ваздуха, 14 на основу 

           Закона о заштити од буке, 21 на основу Закона о управљању отпадом, 39 на
           основу Закона о заштити животне средине и 35 на основу других Закона;

Донето је 18 закључка;
           Извршено је 5 увиђаја са другим инспекторима;
           Од грађана је добијено 6 пријавa;
           Упућено је 40 дописа; 
           



     -   С  АОБРАЋАЈНА     ИНСПЕКЦИЈА  
          

Сачињено је 223 записника;
Донето је 190 решењa и закључака;

           Извршене су 154 контроле јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
Извршене су 21 контроле над општинским и некатегорисаним путевима;
Поднето је 15 захтева за покретање прекршајног поступка;
Написанo је 12 прекршајних налог;
Извршено је 12 увиђаја и контрола превоза у друмском саобраћају са МУП РС 
и  комуналном полицијом;
Од грађана је примљено 181 пријавa и захтева.

          -   К  ОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА  

Сачињено је укупно 2004 записника; 
Пружено је  149 асистенција;

           Написано је 342 прекршајних налога;
Поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка;
Подигунуто је 39 возило специјалним возилом “Паук”;
Од грађана је добијено 357 писмених и усмених пријава.
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