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ОБЈЕДИЊЕН ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 
 

Напомена: Извештаји су објављени након добијене сагласности надлежних 

министарстава-за поверене послове и Координационе комисије за инспекцијски надзор-за 

послове из изворне надлежности 

                  

                                          

 

                    У оквиру Одељења за иинспекцијске послове Општинске управе општинске 

Кнић заступљене су следеће инспекције: 

1. Грађевинска инспекција- 1 грађевински инспектор 

2. Инспекција за заштиту животне средине- 1 инспектор заштите животне средине и 

комунални инспектор 

3. Саобраћајна инспекција-1 саобраћајни инспектор 

4. Комунална инспекција – 1 комунални инспектор ,дакле укупно 4 извршиоца. 

 

                  

 

Годишњи извештај грађевинске инспекције Општинске управе општине    

Кнић,у складу са чл.44 став 2  Закона о инспекцијском надзору 

( '' Сл.гласник РС'',бр. 36/15 и 95/18) 

 
1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

- у току 2018. године није било угрожавања законом заштићених добара. 

 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектим или у вези 

са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примен прописа и службене 

саветодавне посете, превентивни инспекцијски надзори и друге активности 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): 

 - у току 2018. године грађевинска инспекција је имала свакодневне разговоре 

са странкама, и грађанима где је пружала разне информације, водила саветодавне 

разговоре и упућивала странке како да своје послове раде у законским 

оквирима.Укупно седам надзираних субјеката (правних и физичких лица) су у 

оквиру саветодавних посета добила директна упутства о поступањима у управним 

поступцима које је водио грађевински инспектор у поступку обједињене процедуре. 

 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

Другим прописом, који се мери помоћу контролних листи: 
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 - у току 2018. године грађевинска инспекција је попунила 12 контролних листа 

у поступку редовних инспекцијских надзора. 

 

4) Број 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 19 предмета покренутих 

по службеној дужности. 

 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

 - у току2018. године утврђено је постојање 2 нерегистрованa субјекта, за које су 

донета решења у складу са Законом о планирању и изградњи и донето 623 

решења о уклањању бесправно изграђених објеката према Закону о озакоњењу 

објеката. 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

- / 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

Односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских 

надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских разлога за 

инспекцијски надзор: 

 - број редовних инспекцијских надзора био је 21, не може се предвидети планом.  

- број ванредних инспекцијских надзора био је 39, не може се предвидети планом. 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције:  

- остварена је добра координација са другим инспекцијама у оквиру Одељења за 

инспекцијске послове. 

 

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 један рачунар у 

канцеларији,повремено службени ауто, и основна средства за рад. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 

 - све предмете грађевинска инспекција је решавала у законски предвиђеним 

роковима у поступку обједињене процедуре. 

 - Министарству је у законски предвиђеним роковима достављан План уклањања 

објеката за I квартал за 2018.год.  

- Министарству је у законски предвиђеном року достављен предлог Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2019.год. 

 

11) Законитости управних аката донетих у иснпекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 

 - број покренутих другостепених поступака је 5. Сви предмети су у току 

решавања код другостепеног органа. 
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- није било покренутих управних спорова у 2018. години. 

 

12) Поступање у решевању 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 грађевинске инспекције 

 

 

 

 

13) Обуке и други облици 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 

вршењеинспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног 

усавршавања 

- похађање Е-обуке у организацији СКГО у вези примене нових Закона 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

- није било иницијатива од стране грађевинске инспекције. 

 

15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

- сви подаци се редовно ажурирају на сајту општинске управе општине Кнић 

 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

- сви послови се извршавају на време и у законском року. 

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција. 

 - у протеклој извештајној години инспектор није подносио прекршајне пријаве, 

односно пријаве за привредни преступ. 

 - број покренутих кривичних поступака је  5 .Сви предмети су у току решавања.  

- у току 2018 године вођена три кривична поступка за грађење без грађевинске 

дозволе у којима грађевински инспектор, по службеној дужности, учествује у судским 

поступцима у својству сведока, који прати динамику рада Јавног тужилаштва и 

Основног суда у Крагујевцу. 

 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора: 

 

Укупно предмета ............................................................................................. 31 

Предмети који нису по ЗУП-у ....................................................................... 11 

Предмети по службеној дужности ................................................................. 19 

Предмети по захтеву странке ............................................................................0 
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ДОПУНСКИ ПОСЛОВИ 

 

1. Координатор на пословима за озакоњење нелегалних објеката, по решењу од 

21.03.2017. године грађевински инспектор ради на праћењу усаглашавања пописа 

нелегалних објеката, допуни документације са доношењем решења о рушењу, 

координацији рада ангажованих радника на пописивању и писању решења (4 

извршиоца) и слању недељних и збирних извештаја начелнику управе Кнић, 

председнику општине Кнић и начелнику Шумадијског управног округа. 

2. Председник Комисије за утврђивање вредности непокретности које су у 

власништву општине Кнић по решењу бр.119-58/18-01 од 12.01.2018. године. 

3. Одређене вредности за 110 катастарских парцела грађевинског земљишта, 49 

катастарских парцела пољопривредног земљишта, 19 кат. парцела шумског 

земљишта, 12 домова културе и још 6 објеката различитих намена који су у 

власништву општине Кнић. 

4. Руководилац стручно оперативног тима за клизишта, одроне и ерозије који је 

образовао Штаб за ванредне ситуације општине Кнић, по захтеву странака, 

извршен је теренски обилазак и сачињен стручни извештај о клизиштима у 

Пајсијевићу, Брестовцу и Коњуши. 

     5.   Израда списка инвеститора и власника објеката са свим личним подацима и списка 

објеката са техничкним подацима који су идентификовани у простору око 

Гружанског језера у зони санитарне заштите за потребе локалне пореске 

администрације општине Кнић. 

 

 
                                      ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

                                   Гордана Јовановић 
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Годишњи извештај саобраћајне инспекције Општинске управе општине 

Кнић,у складу са чл.44 став 2  Закона о инспекцијском надзору 

( '' Сл.гласник РС'',бр. 36/15 и 95/18) 
 

 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

- у току 2018. године није било угрожавања законом заштићених добара 

 

2) Обавештавање јавности, пружање 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,превентивни инспекцијски надзори и друге активности 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): 

- у току 2018. године саобраћајна инспекција је свакодневно била на терену и 

оставривала је пуну комуникацију са грађанима и представницима Месних 

заједница на територији општине Кнић.Акценат превентивног деловања инспекције 

током 2018.године био је везан за сечу растиња,тзв.''међе'' поред општинских и 

некатегорисаних путева,чишћењу коловоза и одрђавању путних објеката,као и 

превентивној контроли ванредног превоза,ауто-такси превоза и посебног линијског 

превоза. 

 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом, који се мери помоћу контролних листи: 

- у току 2018.године саобраћајна инспекција користила је у свом раду контролне 

листе које су доступне на званичном сајту Општине Кнић (www.knic.rs ). 
 

 4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 

- у току 2018. године саобраћајна инспекција имала је 36 предмета покренутих 

иницијативно по службеној дужности. 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

- у току 2018. године утврђено је 13 нерегистрованих субјеката ,према којима је 

донето 13 решења о искључењу из саобраћаја и поднето 7 захтева за покретање 

прекршајног поступка , а поднет је и 1 прекршајни налог 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

-  вршен је редован инспекцијски надзор код надзираних субјеката  

 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора који 

http://www.knic.rs/
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нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских разлога за инспекцијски надзор: 

- извршено је 30 редовних инспекцијских надзора и 5 ванредних 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције: 

- током 2018.године саобраћајни инспектор у највећој мери сарађивао је са 

општинским комуналним инспекторима као и републичким органима надлежним за 

послове саобраћаја 
 

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 из области саобраћаја, вршио је један инспектор који је 

уједно обављaо и послове регистратора у обједињеној процедури.Од техничких и 

материјалних ресурса, инспектору је обезбеђен аутомобил Општинске 

управе(обезбеђено је возило, дато на коришћење Одељењу за инспекцијске послове), 

рачунар повезан са интернетом и штампачем,мобилнни телефон,флуоресцентни 

прслук и таблица ''СТОП''. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 

- сви предмети решавани су у законски предвиђеном року 

 

11) Законитости управних аката донетих у иснпекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 

- спроводећи одредбе закона из области саобраћаја и превоза путника,у току 

инспекцијског надзора о сваком извршеном прегледу и радњама које су предузимане 

сачињен је записник и један примерак достављен је надзираном субјекту; 
- у 2018. год.донето је 80 решења у управном поступку,од којих 51 по службеној 

дужности и 29 на основу поднетих представки од стране других лица којима 

суналагане одговарајуће мере физичким и правним лицима.Такође,у извештајном 

периоду донето је 160 прекршајних налога од којих 32 по службеној дужности и 128 

по захтевима других лица. 

 

12) Поступање у решевању 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 саобраћајне инспекције 

 

13) Обуке и други облици 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 

- у извештајном периоду,саобраћајни инспектор није учествовао ни у једној обуци 

нити је био на стручном усавршавању 
 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

- учествовао у припреми Одлуке о линијском превозу на територији општине Кнић 
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15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

- сви подаци се редовно ажурирају на сајту општинске управе општине Кнић 

- инспектор врши редовну евиденцију предмета кроз референтску свеску 

 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

- сви поверени  послови се извршавају по плану,захтевима, на време и у законском 

року. 

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција. 

- у протеклој извештајној години инспектор је поднео 7 прекршајне пријаве, док 

пријава за привредни преступ није било 

 

 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора: 

 

Укупно предмета .............................................................................................68 

Предмети који нису по ЗУП-у ........................................................................13 

Предмети по службеној дужности .................................................................36 

Предмети по захтеву странке .........................................................................19 

У извештајном периоду изјављена је 1 жалба на решење саобраћајног инспектора. 

 

ДОПУНСКИ ПОСЛОВИ: 

 

1. Послови регистратора обједињене процедуре 

2. Учествовао у раду комисије за избор најповољнијег понуђача приликом јавних 

набавки;  

3. Учествовао у раду комисије за процену штета насталих на путним објектима услед 

елементарних непогода на подручју општине Кнић;  

4. Учествовао у вршењу пописа имовине и обавеза општине Кнић;  

5. Учествовао у раду комисије за организацију манифестације ''Културно лето'' и том 

приликом пружао стручну помоћ у вези примене Закона о безбедности саобраћаја и 

Закона о јавним путевима у делу који су се односили на безбедност и обуставу 

саобраћаја(возила и посетилаца манифестације).  

6. Обављао послове вођења евиденције клизишта за сектор за ванредне ситуације; 

7. Стални члан комисије за утврђивање штете од клизишта;  

8. Именовано лице за заштиту права узбуњивача;  

9. Обављао и друге послове по налогу претпостављених  

 

 

 

 

                                                                                      САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                         Александар Милосављевић 
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  Послове комуналне инспекције обављају 2 извршиоца и то: 1 комунлани инспектор-

дипл.биолог-еколог, и 1 инспектор за заштиту животне средине и комунални 

инспектор-мастер инг.пољопривреде. 

 

 

 

Годишњи извештај комуналне инспекције  

Општинске управе општине Кнић, 

у складу са чл.44 став 2  Закона о инспекцијском надзору 

( '' Сл.гласник РС'',бр. 36/15) 

 
1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

- у току 2018. године није било угрожавања законом заштићених добара 

 

2) Обавештавање јавности, пружање 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,превентивни инспекцијски надзори и друге активности 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): 

- У току 2018. године комунална инспекција имала је изузетну сарадњу са 

представницима Савета месних заједница,са којима је заједно на терену превентивно 

делова у циљу побољшања комуналне инфраструктуре ,уклањања. 

растиња,одвожења смећа и уопште одрђавања свих комуналних објеката од значаја. 

- Превентивно деловање превасходно је било усмерено на упознавање са изменама и 

допунама Закона и Скупштинских одлука . 

- Инспекција је свакодневно била на располагању грађанима који су се инспекцији 

обраћали и за савете у погледу поступања у одређеним стварима која се пак тичу 

комуналних делатности и комуналне проблематике. 

- Налагане мере физичким и правним лицима током вршења инспекцијског 

надзора,као и приликом савтодавних посета најчешће су се тицале кршења обавеза 

прописаних Одлуком о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. 

гласник општине Кнић” бр. 11/2017), Одлуком о општинским и некатегорисаним 

путевима на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић” бр. 1/2017 и 

18/17) и Одлуком о монтажним објектима привременог карактера на површинама 

јавне намене („Сл. гласник општине Кнић” бр. 2/2010). 

- У складу са Одлуком о монтажним објектима и Законом о инспекцијском надзору 

вршене су превентивно саветодавне посете код корисника јавних површина у смислу 

постављања летњих башти и других објеката привременог карактера и том 

приликом доношена су решења о уклањању нелегално постављених монтажних 

објеката привременог карактера на територији општине Кнић. 
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3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом, који се мери помоћу контролних листи: 

- у току 2018.године комунална инспекција користила је у свом раду контролне листе 

које су доступне на званичном сајту Општине Кнић (www.knic.rs ). 
 

 4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 

- у току 2018. године комунални инспектор имао је 34 предмета покренутих 

иницијативно по службеној дужности. 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

- у току 2018. године није утврђен ни један нерегистрован субјект 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

-  вршен је редован инспекцијски надзор код надзираних субјеката  

 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора који 

нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских разлога за инспекцијски надзор: 

- извршено је 27 редовних инспекцијских надзора и 9 ванредних 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције: 

- Током 2018.године комунални  инспектор сарађивао је свим инспекцијама у 

Одељењу за инспекцијске послове,уједно је остварена изузетна сарадња са 

републичким органима. У марту месецу урађен је Извештај о обављању комуналних 

делатности у 2017. години достављен Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

 

 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 из области комуналних делатности, вршила су два комунална 

инспектора, од којих је један који је уједно обављaо и административно-стручне 

послове за потребе општинског штаба за ванредне ситуације,један инсп.заштите 

животне средине и комунални инспектор. Што се тиче материјалних и техничких 

ресурса који су комуналној инспекцији били на располагању јесте заједничко возило-

које користе све инспекције заједно,рачунар повезан са интернетом и штампачем, 

мобилнни телефон и флупресцентни прслуци са натписом ''ИНСПЕКЦИЈА''. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 

- сви предмети решавани су у законски предвиђеном року 

 

 

11) Законитости управних аката донетих у иснпекцијском надзору (број другостепених 

http://www.knic.rs/
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поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 

- спроводећи одредбе закона из области комуналних делатности,у току инспекцијског 

надзора о сваком извршеном прегледу и радњама које су предузимане сачињен је 

записник и један примерак достављен је надзираном субјекту; 
 

12) Поступање у решевању 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 комуналне инспекције 

 

13) Обуке и други облици 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 

- у извештајном периоду,комунални инспектор је: 

 

 Као члан Комисије за попис целокупних средстава и извора средстава 

Општинске управе активно  учествовао у раду исте у јануару и фебруару 

месецу 2018. године. 

 У априлу месецу положио је испит за инспектора. 

 У априлу и мају месецу био је члан комисије за контролу реализације 

средстава по одлуци о избору корисника средстава намењених 

подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава. 

 У априлу месецу учествовао је на семинару у Београду, са општинским  

правобраниоцем, на тему решавање проблема уједа напуштених паса 

луталица на локалу. 

 За време одржавања манифестације „Книћанско лето“ вршио је контрола 

заузећа јавних површина. 

 У новембру је био члан комисије за избор корисника средстава намењених 

подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава. 

 У новембру и децембру је био члан комисије за ванредан попис имовине и 

обавеза за 2018. годину. 

 У новембру и децембру био сам координатор радне групе за израду 

Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

Планова заштите и спасавања за територију општине Кнић. 

 

 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

- ажурирана је база података о монтажним објектима 

- формирана је база података 

 

15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

- сви подаци се редовно ажурирају на сајту општинске управе општине Кнић 

- инспектор врши редовну евиденцију предмета кроз референтску свеску 
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16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

- сви поверени  послови се извршавају по плану,захтевима, на време и у законском 

року 

- послови зоохигијене :  
За потребе комисије за спровођење поступка споразумевања о висини накнаде штете 

причињене од стране паса луталица, у извештајном периоду 3 пута је излажено на терен.  

Из обавеза локалне самоуправе да на својој територији организује нешкодљиво уклањање 

лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 

одржавање такмичења или промет животиња у извештајном периоду било је 7 терена. 

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција. 

- у протеклој извештајној години инспектор није подносио прекршајне пријаве, док 

пријава за привредни преступ није било 

-у извештајном периоду донето је 74 прекршајна налога 

 

 

 

 

 

 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора: 

 

Укупно предмета .............................................................................................79 

Предмети који нису по ЗУП-у ........................................................................24 

Предмети по службеној дужности .................................................................34 

Предмети по захтеву странке .........................................................................21 

 

                 Током вршења инспекцијског надзора прављени су записници, на основу којих је 

донето 7 решења. Поједине мере надзираним субјектима налагане су записницима, а 

такође, сачињаване су службене белешке, обавештења, извештаји и др.  

                У контроли извршења обавеза власника, држаоца или корисника парцела које се 

граниче са општинским или некатегорисаним путевима да уклањају живе ограде тј. међе 

поред наведених путева, на основу захтева странака или по службеној дужности донето је 

62 решења и издато је 74 прекршајна налога. 

                                

ДОПУНСКИ ПОСЛОВИ: 

 

- Као члан Комисије за попис целокупних средстава и извора средстава Општинске 

управе активно сам учествовао у раду исте у јануару и фебруару месецу 2018. 

године. 

- У априлу месецу положен је испит за инспектора. 

- У априлу и мају месецу био сам члан комисије за контролу реализације средстава 

по одлуци о избору корисника средстава намењених подстицајима за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава. 
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- У априлу месецу учествовао сам на семинару у Београду, са општинским  

правобраниоцем, на тему решавање проблема уједа напуштених паса луталица на 

локалу. 

- За време одржавања манифестације „Книћанско лето“ вршена је контрола заузећа 

јавних површина. 

- У новембру био сам члан комисије за избор корисника средстава намењених 

подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. 

- У новембру и децембру био сам члан комисије за ванредан попис имовине и 

обавеза за 2018. годину. 

- У новембру и децембру био сам координатор радне групе за израду Процене 

угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштите и 

спасавања за територију општине Кнић. 

 

- Везано за обављање послова Општинског штаба за ванредне ситуације на 

територији општине Кнић у раду је било 20 предмета. Припремане су седница 

Штаба, вођени записници на седницама, израђивани Закључци, Наредбе и 

Препоруке, прикупљани подаци и подношени извештаји Управи за ванредне 

ситуације у Крагујевцу, такође, обављани су и други послови по налогу Команданта 

штаба. У извештајном периоду одржано је 6 седница Штаба. 

 

 

- У извештајном периоду било је 2 састанка координатора Слива Западне Мораве, 

од којих је један организован у Книћу, други у Косјерићу и 2 састанка повереника 

мреже СКГО за управљање ризицима у Крагујевцу и Београду. 

 

- У извештајном периоду обављани су и други послови по налозима 

претпостављених 

 

 

                                                                                    КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                              Драган Дамљановић 

 

 

 

                                                         

Годишњи извештај инспектора за заштиту животне средине и 

комуналног инспектора 

 Општинске управе општине Кнић, 

у складу са чл.44 став 2  Закона о инспекцијском надзору 

( '' Сл.гласник РС'',бр. 36/15 и 95/18) 
 

 

                 Инспекција за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове 

Општинске управе општине Кнић обавља послове инспекцијског надзора из области 

заштите животне средине са посебним акцентом на превентивно деловоање као и 

изрицање мера, у циљу остваривања права становништва на здраву животну средину као и 
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заштиту права надзираних субјеката на законом прописан и безбедан рад.Саласност у делу 

надзора  који се односи на заштиту животне средине даје надлежно Министарство. 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције): 

- у току 2018. године није било угрожавања законом заштићених добара 

 

2) Обавештавање јавности, пружање 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,превентивни инспекцијски надзори и друге активности 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): 

- у току 2018. године инспектор  за заштиту животне средине и комунални инспектор  

обављао је саветодавне посете  и упућивао странке како да своје пословање 

прилагоде и усагласе са законима,уредбама и правилницима.Саветодавне посете 

углавном су обављане код привредних субјеката и потенцијалних загађивача који се 

на територији општине Кнић баве делатностима које би више или мање могле да 

имају утицај на промену стања у животној средини.Такође,остварена је 

задовољавајућа сарадња са Саветима Месних заједница на територији општине 

Кнић. 

 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом, који се мери помоћу контролних листи: 

- у току 2018.године инспекција за заштиту животне средине користила је у свом раду 

контролне листе које су доступне на званичном сајту Министарства за заштиту 

животнне средине( www.ekologija.gov.rs ), а у делу комуналних делатности контролне 

листе са званичног сајта Општине Кнић(www.knic.rs).   
 

 4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 

- у току 2018. године инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор 

имао је 35(8+27) предмета покренутих иницијативно по службеној дужности. 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

- у току 2018. године није утврђен ни један нерегистрован субјект 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

-  вршен је редован инспекцијски надзор код надзираних субјеката (10 предмета ) 

 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу 

редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора који 

нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских разлога за инспекцијски надзор: 

- број редовних инспекцијских надзора био је 10 

http://www.ekologija.gov.rs/
http://www.knic.rs/
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8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције: 

- инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор имао је успешну и 

континуирану сарадњу са републичким инспекторима за заштиту животне средине 

као и са грађевинском,комуналном и саобраћајном инспекцијом Општинске управе 

општине Кнић,ветеринарским и тржишним републ.инспекторима,као и са 

републичким комуналним инспектором 

- размењиване су информације са републичким инспекторима за заштиту животне 

средине и достављана су обавештења и записници о извршеним инспекцијским 

надзорима који су поверени овој инспекцији 

 

 

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 из области заштите животне средине  вршио је један 

инспектор који је уједно обављaо и послове комуналног инспектора и руководиоца 

Одељења за инспекцијске послове.Од техничких и материјалних ресурса, инспектору 

је обезбеђен аутомобил Општинске управе(обезбеђено је возило, дато на коришћење 

Одељењу за инспекцијске послове), рачунар повезан са интернетом и штампачем и 

мобилнни телефон,као и флуо-прслук са натписом ''ИНСПЕКЦИЈА''. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 

- имајући у виду да је Законом о инспекцијском надзору прописна хитност мера када 

то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну 

средину,инспектор је у најкраћем року поступао по пријему телефонских или 

електронских пријава,излазио на терен и предузимао мере из своје 

надлежности,ценећи при том оправданост захтева и вршећи процену ризика 

- сви предмети решавани су у законски предвиђеном року 

- Министарству је у законски предвиђеном року достављен предлог Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2019.год.  

 

11) Законитости управних аката донетих у иснпекцијском надзору (број другостепених 

поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход): 

- спроводећи одредбе закона из области заштите животне средине и области 

комуналних делатности,у току инспекцијског надзора о сваком извршеном прегледу 

и радњама које су предузимане сачињен је записник и један примерак достављен је 

надзираном субјекту;надзирани субјекти нису имали ни једну примедбу на записник 

који је сачињен у току 2018.године од стране ове инспекције 

- о предузетим  мерама обавештавани су подносиоци представке 

- у 2018. год. било је два другостепена поступака из области комуналних 

делатности(две жалбе на решења) 

- није било покренутих управних спорова у 2018. години 

 

12) Поступање у решевању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз 

посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле: 



15 
 

- није било притужби на рад инспекције за заштиту животне средине, а ни комуналне 

инспекције 

 

13) Обуке и други облици 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 

-инспектор за заштиту животне средине и комунални инспектор у току 2018.године 

није био ни на једном стручном усавршавању нити је похађао обуку везано за 

делокруг рада области инсп.надзора. 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

- у сарадњи са комуналном и саобраћајном инспекцијом покренута је иницијатива за 

измену Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији Општине 

Кнић ,у делу казни 

- урађена је Одлука о димничарским услугама,Одлука о погребним услугама,Одлука 

о држању домаћих жив. и кућних љубимаца и исте су усвојене на Скупштини 

- обављени су консултативни састанци са доносиоцима одлука у вези израде 

Програма заштите животне средине 

15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

- сви подаци се редовно ажурирају на сајту општинске управе општине Кнић 

-за потребе праћења стања у одређеној области инспектор води Евиденцију података 

у електронској форми и врши евиденцију предмета кроз референтску свеску 

 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

- сви поверени  послови се извршавају на време и у законском року. 

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција. 

- у протеклој извештајној години инспектор није подносио прекршајне пријаве, 

односно пријаве за привредни преступ из области заштите жив.средине 

- у току 2018.године из области комуналних делатности није поднета ни једна 

прекршајна пријава нити пријава за прив.преступ,а издато је 273 прекршајних 

налога(1 због кршења Закона о комун.делат. и 272 у поступку одржавања растиња 

поред општ. и некат.путева).У извештајном пероду донето је 68 решења. 

 

Показатељи делотворности инспекцијског надзора-инспекције за заштиту животне 

средине: 

 

Укупно предмета .............................................................................................82 

Предмети који нису по ЗУП-у ........................................................................20 

Предмети по службеној дужности .................................................................35 

Предмети по захтеву странке .........................................................................27 

У извештајном периоду изјављене су 2 жалбе на решење комунланне инспекције.Од којих 

је једна одбијена ,а друга је поднета другостепеном органу. 
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Допунски послови: 

 

1. Послови из области друштвених делатности 

- Поред ових послова, инспектор за заштиту животне средине је у 

извештајном периоду по посебном овлашћењу начелника 

Општинске управе, решење бр.112-244/16-01 ,у складу са за 

Законом о енергетици и Уредбом о стицању статуса енергетски 

угорженог купца у управном поступку обрадио 520 захтева 

физичких лица( 520 предмета по ЗУП-у) и донео 520 решења у 

управном поступку.На донета решења није уложена ни једна жалба 

надлежном министарству.Сви захтеви обрађени су у законском 

року.Сваког месеца уредно је ажурирана и достављана база 

података ЕПС-у. 

- Као повереник за родну-равноправност из реда запослених 

инспектор је учествовао у редовном заседању Женске 

парламентарне мреже у току окт.месеца у Скупштини РС 

 

2. Послови из области комуналних делатности 

- У извештајном периоду, у августу 2018.год., уз активно учешће 

свих инспектора, спроведена је манифестација ''Културно лето'' где 

је инспектор заштите животне средине заједно са комуналним и 

саобраћајним инспектором  Одељења за инспекцијске послове имао 

задужења у погледу дефинисања локација и заузећа јавних 

површина,водећи рачуна о безбедности учесника и безбедности у 

саобраћају и том приликом заједно са комуналним инспектором 

вршио инспекцијски надзор у погледу заузећа јавних површина. 

 

3.   Послови руководиоца Одељења 

                       - Као руководилац Одељења за инспекцијске послове 

,инспектор за заштиту животне средине и комунални 

инспектор,обрађивао је различите врсте захтева по налогу начелника 

Општинске  управе.Припремане су одлуке које је било неопходно 

донети а односе се на област комуналних делатности.. 

 

 

                                                                  ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВ.СРЕДИНЕ 

                                                                           И КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                      Снежана Симовић 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

 

 

 

 

Грађевински 

инспектор 

Саобраћајни 

инспектор 

Комунални 

инспектор 

Инспектор за 

з.ж.с. и 

ком.инсп. 

Укупан 

бр.предмета 

31 68 79 (+20 Штаб) 82(+520ЕУК) 

Предмети који 

нису по ЗУП-у 

11 13 24 20 

Предмети по 

службен. 

дужности 

19 36 34 35 

Предмети по 

захтеву странке 

0 19 21 27 

Укупан бр. 

донетих решења 

623 80 69 68 

 

Укупан 

бр.покренутих 

прекрш.поступака 

0 7 0 0 

Укупан 

бр.покренутих 

кривичних 

поступака 

5 0 0 0 

Укупан бр. 

издатих 

0 160 74 273 
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прекршајних 

налога 

Укупан бр.жалби 

изјављених на 

решења 

5 1 0 2 

                                    За период  01.01.2018.-31.12.2018. ЗБИРНИ ПРИКАЗ 


