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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
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У Бору, 28.02.2019. године

I УВОД
Одељење за инспекцијске послове је унутрашња организациона јединица Градске
управе Бор, које врши инспекцијски надзор над спровођењем закона као и подзаконских
аката, односно општинских одлука, и то у виду изворних и поверених послова.
У одељењу се инспекцијски надзор обавља у оквиру следећих области:
-

комунална инспекција,
инспекција за заштиту животне средине,
саобраћајна инспекција,
грађевинске инспекција,
просветна инспекција и
буџетска инспекција.

II ПОСЛОВЕ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОБАВЉАЈУ СЛЕДЕЋИ ЗАПОСЛЕНИ
1. начелник одељења (1);
2. заменик начелника одељења и шеф одсека за уклањање бесправних објеката и
друга извршења (1);
3. грађевински инспектори (1);
4. комунални инспектори (3);
5. буџетски инспектори (1);
6. просветни инспектори (1);
7. саобраћајни инспектори (2);
8. инспектори за заштиту животне средине (2) и
9. извршитељи (1).

III АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
Саставни део овог извештаја, осим наративног дела, јесу и табеле које следе у
прилогу, а у којима је нумеричким путем приказан рад инспекција, а табеле су израђене на
бази елемената који су предвиђени чл. 44. Закона о инспекцијском надзору.
Анализом приложених података, може се констатовати да је инспекција обављала
следеће послове:
1. Усклађивање прописа, рада и организације одељења са Законом о инспекцијском
надзору
-

-

формирана је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности инспекције, а за коју стручне и административне
послове обавља ово одељење,
донет је План инспекцијског надзора за 2019. годину и објављен на званичном
сајту града,
урађене су контролне листе и објављене на званичном сајту града.

2. Превентивно деловање
-

у смислу Закона о инспекцијском надзору, подразумева да се рад инспекције
базира пре свега на стручним и саветодавним посетама како би се смањио
могући ризик незаконитог поступања субјеката, те су инспектори вршили
саветодавне посете о чему су сачињавали службене белешке.

3. Нерегистровани субјекти
-

чланом 33. Закона о инспекцијском надзору дефинисано је ко се сматра
нерегистрованим субјектом као и које мере је потребно према истима
предузети, обзиром да је закон предвидео обавезу да све инспекције морају
поступати по овим одредбама односно да се њихова примена не може искључти
ни једним законом, те да је потребно да се, у случају када се евидентирају такви
субјекти, сачини белешка и проследи надлежној инспекцији као и Пореској
управи на даље поступање.

4. Редовни и ванредни надзори
-

-

у складу са законом, који се примењује од 30.04.2016. године, инспекцијски
надзори се обављају као редовни – предвиђени годишњим планом надзора и
ванредни – надзори који нису у плану као и надзори по захтеву странака.
Одељење је реализовало укупно 801 надзор од планираних 878 надзора.

5. Поступци по жалбама
-

-

на првостепена решења Одељења странке имају право жалбе, а о којима
одлучује Градско веће Града Бора односно надлежно Министарство за поверене
послове.
Укупно је изјављено 24 жалби, а управни спор је поведен у једном случају.

6. Прековремени рад-дежурства инспекције
-

-

-

у складу са проценом могућег ризика и тежином последица које могу да
настану из незаконитих поступања субјеката, инспекција организује и рад ван
редовног радног времена (07-15ч) и то у поподневним и ноћним сатима као и
рад викендом.
Саобраћајна инспекција је најчешће ангажована да у поменутим терминима (рад
пре и након редовног радног времена) дежура а како би се сузбијао рад
нерегистрованих субјеката који обављају ауто такси превоз путника те је такав
број дежурстава такорећи сталан.,
Комунална инспекција је ангажована да у току дежурстава контролише
поштовање радног времена трговинских, занатских и угоститељских објеката,
Грађевинска инспекција је ангажована да контролише и сузбија појаву
незаконите градње као и да врши попис објеката у циљу озакоњења истих.

7. Остали послови инспекције
-

комунална инспекција помаже у раду саобраћајној инспекцији

све инспекције раде на припреми нацрта измена и допуна општинских одлука
- инспектори су и чланови комисија – радних тела (Комисија за решавање у
другостепеном поступку, комисија за контролу радова, Савет за саобраћај,
тријажна комисија у ЗОО хигијени 3. октобра и др.)

-

8. Притужбе на рад одељења
- притужбе на рад се подносе углавном усменим, а мање писаним путем,
- исте се огледају у томе да су странке незадовољне јер желе да се њихове
пријаве реше у најкраћем року или захтевају да инспекција предузме и мере
које нису у њеној надлежности, јер странке понекад нису довољно информисане
о овлашћењима које има градска инспекција.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
БОРА
Период извештавања од 01.01.2018 до 31.12.2018. године
Број ангажованих извршилаца
Активности за период извршавања
Број предмета
1. Комунална инспекција
2. Саобраћајна инспекција
3. Грађевинска инспекција
4. Инспекција за заштиту животне средине
5. Просветна инспекција
6. Буџетска инспекција
Број решених предмета
1. Комунална инспекција
2. Саобраћајна инспекција
3. Грађевинска инспекција
4. Инспекција за заштиту животне средине
5. Просветна инспекција
6. Буџетска инспекција
Број нерешених предмета
1. Комунална инспекција
2. Саобраћајна инспекција
3. Грађевинска инспекција
4. Инспекција за заштиту животне средине
5. Просветна инспекција
6. Буџетска инспекција
Број заједничких инспекцијских надзора
Број нерегистрованих субјеката
Број жалби
Број приговора
Број одбачених захтева
Изречене инспекцијске управне мере
Превентивне мере
Прекршајни налози
Прекршајне пријаве
Обуке и други облици стручног усавршавања
Број иницијатива за измене Закона и других
прописа

12
1324
704
258
114
169
70
9
1160
615
245
111
158
22
9
164
89
13
3
11
48
0
0
2
24
1
0
28
10
8
0
1

Коментар ефеката, запажања и предлози
Побољшање нивоа усклађености
Постигнути резултати и ефекти
пословања надзираних субјеката са
поступања у извештајном периоду
законским одредбама
Неусклађеност Закона и одлука
којима се регулишу обављање
инспекцијског надзора

Процена стања ,уочени проблеми у
спровођењу инспекцијског надзора
Предлог мера за превазилажење уочених
проблема
Предлог за сарадњу у координационом
инспекцијском надзору, исказивање потреба за
подршком, обукама и сл.

Усаглашавање
законских
и
подзаконских аката
Обавезне обуке и други облици
стручног
усавршавања
и
координација
са
другим
инспекцијама
и
државним
органима

ТАБЕЛА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА (РЕДОВНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ
НАДЗОРА ЗА 2018.
Ред.
број

ИНСПЕКЦИЈА

1.

Комунална инспекција

98

36

0,4

2.

Просветна инспекција

0

0

0

3.

Грађевинска инспекција

10

14

1,4

4.

Инспекција за заштиту животне средине

56

0

0

5.

Саобраћајна инспекција

34

34

1,0

6.

Буџетска инспекција

7

5

0,7

205

89

0,43

УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ОСТВАРЕНИ
НАДЗОРИ
НАДЗОРИ

ОСТВАРЕНО
ПЛАНИРАНО

Због боловања запослених и непланираних активност на регистрацији стамбених
заједница, Одељење за инспекцијске послове Г. У. Бор има остварење планираних
активности од 0,43 %.
Наиме, у извештајном периоду комунална инспекција је радила на контроли
регистрације стамбених заједница по захтеву надлежног министарства, и по том налогу
остварено је укупно 425 инспекцијских надзора, који нису планирани. Поред тога,
остварена су и 243 непланирана (ванредна) инспекцијска надзора по захтеву странака.
Један инспектор за заштиту животне средине је дуже од шест месеци био на
боловању и због тога се није могло радити на редовним инспекцијским надзорима, јер је
због законских рокова морало да се ради на ванредним инспекцијским надзорима по
захтевима странака.

Ред.
број

ИНСПЕКЦИЈА

НЕПЛАНИРАНИ
НАДЗОРИ

1.

Комунална инспекција

668

2.

Просветна инспекција

70

3.

Грађевинска инспекција

100

4.

Инспекција за заштиту животне средине

169

5.

Саобраћајна инспекција

224

6.

Буџетска инспекција

4

УКУПНО:

1235

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Г. У. БОР
ОДСЕК ЗА УКЛАЊАЊЕ БЕСПРАВНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГА ИЗВРШЕЊА
У периоду 01. јануар – 31. децембар 2018. године реализовано је 8 (осам) управних
извршења и то у предметима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

355-116/2016-III/06
355-1-9/2016-III/06
354-38/2017-III/06
356-5/2017-III/06
355-54-1/2018-III/06
355-54-3/2018-III/06
355-162/2018-III/06
355-2/2017-III/06

У наведеном периоду није реализовано 12 (дванаест) управних извршења и то:

1. 355-1-38/2013-III/06 – одложено извршење по закључку из 2013. године,
2. 355-280/2013-III/06 – заказано извршење и одложено због недоласка извођача радова на
заказано извршење,
3. 355-169/2015-III/06 – заказано извршење и одложено због неповољних временских
услова,
4. 355-163/2017-III/06 – извршење ће се спровести по редоследу извршења,
5. 347-229/2018-III/06 – није извршено јер није закључен уговор са другим лицем за ову
врсту извршења,
6. 355-76/2018-III/06 - није извршено јер није закључен уговор са другим лицем за ову
врсту извршења,

7. 347-34/2018-III/06 - није извршено јер није закључен уговор са другим лицем за ову
врсту извршења,
8. 356-9/2018-III/06, - извршење ће се спровести по редоследу извршења,
9. 355-76/2018-III-06 - извршење ће се спровести по редоследу извршења,
10. 354-1-80/2018-III/06 - извршење ће се спровести по редоследу извршења,
11. 354-84/2018-III/06 - извршење ће се спровести по редоследу извршења,
12. 355-226/2018-III-06 - извршење ће се спровести по редоследу извршења.

ОВАЈ ИЗВЕШТАЈ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ
СТРАНЦИ ГРАДА БОРА ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ, А У СКЛАДУ СА
ЗАКОНОМ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ.

У Бору, 28.02.2019. године

Начелник
____________________________________
Слободан Стојчевски, дип. маш. инж.

