
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА

Поступајући  по  члану  44.  Закона  о  инспекцијском  надзору  „Сл.  Гласник  РС“  бр.
36/2015. надлежне инспекцијске службе Градске управе града Зајечара сачиниле су
извештаје о раду и објавиле га на својој интернет страници.

Дана  25.01.2017.  године  координациона  комисија  је  извршила  анализу
годишњег извештаја и донела закључке:
•радом и надзором инспекција је у 2016. години спречене су штетне последице по
заштићења добара и интересе управе и грађана
•јавност  је  обавештавана  преко  средстава  информисања,  интернета  и  лично  о
прописима који су од значаја за живот грађана, о активностима и предузимању свих
радњи и мера инспекција као и о правима и обавезама грађана и на тај начин се
деловало превентивно
•надзор  је  вршен  по  пријавама  грађана,  по  захтевима  странака  и  по  службеној
дужности, поступање надзираних субјеката је углавном код правних лица у складу са
прописима , док код предузетника и физичких лица има пропуста и где год се исти не
отклоне принењују се казнене одредбе
•табеларно  је  приказано  поступање  инспекције  и  предузимање  мера  у  свим
областима  надзора  у  складу  са  законима  и  градским  одлукама  онако  како  је
прописано  и  то  према  свима  подједнако,  како  би  билo  испоштовано  начело
једнакости
•према нерегистрованим субјектима предузимане су мере по Закону о инспекцијском
надзору
•предузимане  су  мере  у  складу са  законима и  градским одлукама онако  како  је
прописано и то према свима што је позитивно
•план инспекцијског надзора због малог броја извршиоца није у потпуности остварен
•координација  са  другим  инспекцијама  и  службама  је  била  боља  у  односу  на
претходну  годину,  јер  је  највећи  број  инспекција  и  служби  поступао  у  складу  са
поднетим захтевима и достављао све тражене податке који су били од утицаја на
утврђивање и контролу. Највећи проблеми постоје у комуникацијама на релацијама
са  надлежним  министарствима  којима  се  инспекције  обраћају  за  достављање
стручних мишљења, јер се тражена мишљења готово никада не достављају, што све
значајно  успорава  рад инспекција,  док  је  координација  са  другим инспекцијама и
службама је на потребном нивоу
•материјално технички ресурси су незадовољавајући, кадровски такође јер је мали
број инспектора
•инспекција се придржава рокова у поступању
•управна  акта  се  доносе  у  складу  са  свим  законским  и  подзаконским  позитивно
правним прописима
•није  било  притужби  на  рад  инспекције  које  је  требало  разматрати  по  посебној
процедури
•управа не шаље (довољно) инспекторе на обуку и усавршавање
•постоји иницијатива инспекција о тумачењу прописа, као и о потребама за измену
прописа када је то потребно
•у  градској  управи  смо  повезани  са  информационим  системом,  али  је  потребно
чешће ажурирање система
•поверени послови се извршавају по Закону
•правосудни органи поступају по захтевима инспекције, требало би можда поступке
убрзати



На  основу  извештаја  о  раду  градских  инспекција  за  2016.  годину  који  је
приказан  текстуално  и  табеларно  и  стављен на  интернет  старницу  инспекције  и
напред  изведених  кратких  закључака  из  истог.  Комисија  за  координацију
инспекцијског надзора, а ради унапређивања рада предлаже:
•под хитно повећати број инспектора и то за три комунална, два грађевинска, два
саобраћајна  и  путеве,   једног  за  заштиту  животне  средине, једног  просветног
инспектора, три инспектора за локалну пореску администрацију и два за буџетску
инспекцију;
•обезбедити  више  возила  за  потребе  свих  инспекцијских  служби  и  комуналну
полицију;
•обезбедити адекватне компјутере и опрему;
•обезбедити обућу, одећу и осталу опрему за комуналну полицију  и инспекторе, у
складу са законом; 
•упућивати инспекторе на усавршавање;
•подићи инспекцијски надзор на виши ниво;
•придавати већи значај инспекцијама при спровођења прописа
•преко  координационих  тела  јединица  локалних  самоуправа  (као  што  је  Стална
конференција градова и општина),  тражити и апеловати на бољу комуникацију на
релацији министарстава и јединица локалних самоуправа

Закључци и предлог комисије су саставни део годишњег извештаја о раду и
налазиће се на интернет страници инспекције.

У Зајечару, 31.01.2017.год. Председник комисије
Бојан Стојановић дипл.грађ.инж.


