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 Предмет: Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности 
инспекцијског надзора у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну 
полицију за 2017.годину 
 
 
 
 Инспекција свој Годишњи извештај о раду доноси и објављује на својој 
интернет страници односно на званичном порталу Града, најкасније до 31. јануара 
наредне године за претходну годину, сходно Закону о инспекцијском надзору. 
 Права, обавезе, надлежности и задаци градске инспекције су прописани 
Законом и Одлукама Скупштине града Зајечара. 
 
 Тежиште рада у 2017.години је било:  
 
 -примена редовних инспекцијских прегледа са контролним листама у свим 
областима рада инспекције 
 -доношење решења о рушењу нелегално изграђених објеката сходно Закону о 
озакоњењу (донето око 7800 решења о рушењу) 
 -контрола комуналног реда нарочито у областима заузећа јавних површина, 
јавног паркирања, превоза путника, раскопавања јавних површина,одржавања јавних 
површина 
 -активности и контрола у области заштите животне средине  
 
 Тежиште рада у 2018.години биће: 
 
 -наставак процеса озакоњења и доношења решења о рушењу нелегално 
изграђених објеката на територији Града 
 -потпуна примена Закона о становању и одржавању зграда у делу активности 
инспекције око доношења решења стамбеним заједницама да се региструју  
 -појачана контрола рада Јавних предузећа 
 -активности инспекције око заштите акумулације Грлишко језеро 
 -активности и контрола у области заштите животне средине 
 -појачана контрола јавног превоза путника од стране комуналне полиције и 
сарадња са инспекцијом и са другим органима 
 -појачана контрола чишћења и одржавања јавних површина  
 -појачана контрола примене Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и 
стамбено пословним зградама 
 -што потпунија примена Одлуке о комуналном уређењу на територији града 
Зајечара 
 



  
 Предлози за унапређење рада:  
 
 -кадровско појачање инспектора (Одељење тренутно ради са најмањим 
бројем инспектора у последњих десет година), 
 -ангажовање радника по уговору и током целе 2018. године, због врло битног 
процеса озакоњења објеката и обима посла који захтева ова активност, 
         -повећање броја возила која би била стављена на употребу Одељењу, бар за 
једно додатно, 
 -боља и интензивнија координација са другим инспекцијама, на нивоу Округа, 
 -унапређење рада кроз присуство обукама и усавршавањима, а што је и 
обавеза прописана Законом о инспекцијском надзору. 
  
           Годишњи извештај о раду инспекције, сходно Закону о инспекцијском надзору, 
обавезно садржи информације и податке са објашњењима о: 
 
1) броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције); 

 радом и надзором инспекције у 2017. години, спречене су одређене 
штетне последице по заштићења добра и интересе управе и грађана - 
подаци у табели 

2) обавештавању јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним 
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у 
вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и 
службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим 
активностима  усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности 
пословања и поступања 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); 

 јавност је обавештавана преко средстава информисања, интернета и 
лично о прописима који су од значаја за живот грађана, о активностима и 
предузимању мера инспекције и на тај начин се деловало превентивно 

3) нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 
законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

 поступање надзираних субјеката је углавном код правних лица у складу 
са прописима, док код предузетника и физичких лица има пропуста, па је 
у поступцима инспекција примењивала корективне и репресивне мере 
(подаци у табели) 

4) броју откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 
по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције); 

 табеларно је приказано поступање инспекције и предузимање мера у 
свим областима надзора 

5) броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима; 
 према нерегистрованим субјектима предузимане су мере по Закону о 

инспекцијском надзору - подаци у табели 
6) мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 
дејству; 

 предузимане су мере у складу са законима и градским Oдлукама онако 
како је прописано и то према свима, што је позитивно 

7) остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о 
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; 

 план инспекцијског надзора је остварен сходно броју извршиоца 
 
 



8) нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором 
кога врше друге инспекције; 

 координација са другим инспекцијама и службама је на задовољавајућем 
нивоу, aли постоји простор за још бољу сарадњу  

9) материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у 
вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе 
ресурса инспекције и резултатима предузетих мера; 

 материјално технички ресурси могу да буду бољи, кадровски нарочито, 
јер је мали број инспектора 

10) придржавању рокова прописаних за поступање инспекције; 
 инспекција се придржава рокова у поступању 

11) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход); 

 управна акта се доносе у складу са Законом у 2017. години, решено по 
жалби 17, исход: потврђени 16, поништених 1, број управних спорова је 0. 

12) поступању у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, 
уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се 
односиле; 

 није било притужби на рад инспекције које је требало разматрати по 
посебној процедури 

13) обукама и другим облицима стручног усавршавања инспектора, односно 
службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и 
других облика стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника 
овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге 
облике стручног усавршавања; 

 управа је слала инспекторе само у делу семинара организованих од 
стране ресорних Министарстава и СКГО и по позиву, ван тога не 

14) иницијативама за измене и допуне закона и других прописа; 
 постоји иницијатива од стране инспекције за измену прописа односно 

градских Одлука 
15) мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 
информационом систему; 

 у Градској управи постоји служба која одржава и управља 
информационим системом. У Одељењу се користи систем успостављен 
од стране ове службе 

16) стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 
 поверени послови се извршавају по Закону 

17) исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 
поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 
инспекција. 

 правосудни органи поступају по захтевима инспекције. 
 
          
 У прилогу је дат и табеларни приказ резултата рада инспектора у Одељењу. 
 
 
           
 
                                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА   
                                                                                          ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
                                                                                              И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ  
                                                                                                  Златан ЈАНКОВИЋ с.р. 
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