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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 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.
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На основу табеларно приказаних предмета у управном попступку донето је 856 решења у
управном поступку у делу изворних послова,којима су физичким и правним лицима налагане
мере: сече ''међе'',дрвећа и другог растиња, ради заштите општинских и некатегорисаних
путева;уређења неодговарајућих прикључака на општинске и некатегорисане путеве и улице
(постављање пропуста и слично);контрола јавне расвете;контрола комуналног реда при заузећу
јавних
површина;контрола
монтажних
објеката,летњих
башти;чишћење
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депонија:спречавање изливања фекалних и отпадних вода на општинске и некатегорисане
путеве, и улице и путно земљиште;санације хаварија на водоводним линијама на путном
земљишту и сл.,обезбеђивање путних објеката;чишћење коловоза пута и путних
објеката;контроле нелегалног јавног превоза; контрола ванредног превоза;контрола ауто-такси
превоза; контрола посебног линијског превоза;отклањање недостатака на јавним путевима
почев од нестанка и фарбања саобраћајних знакова па до правилног намештања сијаличних
места уличне (јавне) расвете,контрола мерења буке и управљања неопасним отпадом као и
одлучивања о појединачним правима у делу који се односи на поверене послове.
У извештајном периоду изјављене су 3 жалбе на решења инспектора,покренуто је 8
прекршајних поступака,изјављена је 1 жалба Апелационом суду од стране инспектора и издато
је 34 прекршајна налога.
Комунална инспекција спровела је у току 2019.године 7 акција хуманог хватања и
збрињавања паса луталица на територији општине Кнић,при чему је са јавних површина
склоњено 77 паса.Уклоњено је 68 грла говеда из индивидуалних газдинстава(уклањање лешева
угинулих животиња из индивидуалних газдинстава) и сачињено 24 записника на терену по
захтевима физичких лица због закланих оваца,а у циљу надокнаде штете.
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.Током 2019.године сви инспектори похађали су обуке-семинаре из различитих
области.
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