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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ

Након измене Систематизације о раду Општинске управе општине Кнић,Одељење за
инспекцијске послове од 01.08.2019.године,са 4 инспектора( 1 грађевински,1 инсп.за заштиту
жив.средине,1 комунални и 1 саобраћајни), од којих је један обављао и послове руководиоца
Одељења,постаје Одсек за инспекцијске послове са 3 инспектора и 1 шефом Одсека.Током новембра
2019. грађевински инспектор,преузимањем прелази у надлежно министарство,тако да,закључно са
31.12.2020.године у Одсеку раде 1 комунални, 1 саобраћајни инспектор и 1 шеф Одсека.
Инспектори Одсека за инспекцијске послове општинске управе Кнић поступали су у
највећем броју предмета у управним поступцима,који су покретани како по службеној
дужности,тако и по захтеву странака.

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):
- у извештајном периоду 2019. 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):
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- у извештајном периоду 2019. године, инспектор за заштиту животне средине
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 извештајном периоду 2019. године, инспекција је користила 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 извештајном периоду 2019. године инспектори су имали 39 предмета покренутих
иницијативно по службеној дужности.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима:
- у извештајном периоду 2019. 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 (40 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 40
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције:
- комунални и саобраћајни инспектори имали су изузетну сарадњу са републичим
инспекторима
- размењиване су информације са републичким инспекторима
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 комуналних делатности вршио је један инспектор,а из
области саобраћаја такође један инспектор.Од техничких и материјалних ресурса,
инспекторима је обезбеђен аутомобил Општинске управе (обезбеђено је возило, дато
на коришћење Одељењу за инспекцијске послове), рачунари повезан са интернетом и
штампачем и мобилнни телефони,као и флуо-прслуци са натписом
''ИНСПЕКЦИЈА''.
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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,инспектори су у најкраћем року поступао по пријему телефонских или
електронских пријава,излазили на терен и предузимали мере из своје
надлежности,ценећи при том оправданост захтева и вршећи процену ризика
11) Законитости управних аката донетих у иснпекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход):
- спроводећи одредбе закона,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 2019.године од стране ових инспекција
- о предузетим мерама обавештавани су подносиоци представке у складу са законом
- у 2019. год. није било другостепених поступака из области заштите животне средине
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:
- у извештајном периоду 2019. године, није било притужби на рад 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
Инспектори су похађали обуку у оквиру НАПА пројекта-унапређење јавне управе,на тему
''Ка ефикаснијим инспекцијама''.
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:
- током 2019.године није било иницијатива за измену и допуну закона и других прописа
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 инспектори воде евиденцију података
,тј. 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 извештајном периоду 2019. године инспектори су подносио прекршајне пријаве, и
то:покренуто је 8 прекршајних поступака и изјављена је 1 жалбе Апелационом суду и
издато укупно 34 прекршајна налога

3

Показатељи делотворности инспекцијског надзора-комуналне и саобраћајне
инспекције:
Укупно предмета ...............................................................................................332
Предмети који нису по ЗУП-у ..........................................................................(22+56)
Предмети по службеној дужности ....................................................................39
Предмети по захтеву странке .............................................................................88
Допунски послови:
1. Послови штаба за ванредне ситације: У делу послова који се односи на
ванредне ситуације,а који је у административном смислу у опису послова
комуналног инспектора,припремани су и обраћивани предмети и акти које је
доносио Штаб за ванредне ситације општине Кнић.
Током ванредног стања од 03.06.2019.сви инспектори били су ангажовани као
чланови различитих Комисија(за грађевинске објекте,путеве,клизишта,сточни фонд), које
су формиране због утврђивања штете у поплављеном подручју.У предметима који се
односе на обраду захтева за стицање статуса енергетски угрожених купаца на територији
општине Кнић(поверени послови Министарства енергетике),обрађено је 658 захтева у
извештајном периоду и донето исто толико решења по захтевима корисника дечјег
додатка,корисника социјалне помоћи,као и физичких лица са ниским приходима.
У току извештајног периода усвојени су Планови рада комуналне и саобраћајне
инспекције,као и Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2018.годину,док су
надлежна Министарства дала сагласност на Планове и извештаје грађевинске инспекције и
инспекције за заштиту животне средине.
Инспектори су током 2019.године,пратили своје Годишње планове рада,а
акценат је као и претходне године био на превентивном деловању и саветодавним
посетама надзираних субјеката.

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Снежана Симовић,шеф Одсека
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