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И З В Е Ш Т А Ј   И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г  Н А ДЗ О Р А 

 
ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
 
 Инспекцијски надзор је посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом 

којим се уређује рад државне управе, кога врше органи државне управе, као и органи јединице 
локалне самоуправе,  с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди мера 

озаконитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне 
штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе. 

 Инспекцијском надзору уподобљавају се други облици надзора и контроле чијим вршењем 

се испитује примена закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање 
надзорног субјекта, које врше инспекцијски органи са овлашћењима у складу са законом. 

 Како сам решење Општинске управе број 112-2/5/2016-03 од 08.02.2016. године 
распоређена на радном месту шефа Одељења за инспекцијске послове и грађевинског инспектора, 

то ћу кроз овај извештај приказати посебно рад шефа одељења, а посебно извештај грађевинског 

инспектора за извештајни период. 

 
У извештајном периоду шеф одељења за инспекцијске послове, руководи радом 

одељења, учествује у раду на изради одлука, које се непосредно примењују у раду овог одељења, 

организује рад инспекцијских служби у смислу заједничких акција на терену, усмерава рад 

инспектора на приоритетним радњама у датом времену. Било је више организованих акција које су 
дале позитивне резултате, као што је акција с МУП-ом у контроли ноћног радног времена кафића, 

организовани рад републичког и општинског грађевинског инспектора у више наврата у Парку 
природе „Стара Планина“. Учествовао је у реализацији извршења решења републичког 

грађевинског инспектора и том приликом је затворено градилиште на започетом објекту, без 
претходно прибављене грађевинске дозволе, на локацији „Јабучко равниште“ у Парку природе. 

Акција је извршена у сарадњи ПЦ. Књажевац и представником Министарства грађевина, саобраћаја 

и инфраструктуре. Такође у извештајном периоду било је 10 организованих акција хватања паса 
луталица са пружаоцем услуга „АВЕНИЈА МБ“ из Врњачке Бање, на територији општине Књажевац, 

Минићево, Кална и СКИ-ЦЕНТР „СТАРА ПЛАНИНА . У oквиру заједничких акција одрађене су 
активности заједничких контрола вашара са радницима ЈКП“СТАНДАРД“. Руководилац овог 

одељења стара се и о правилној примени Закона и др. прописа из делокруга рада Одељења за 

инспекцијске послове. Учествује у раду колегијума Општинске управе и редовно се договара и 
распоређује послове непосредним извршиоцима. На крају извештајног периода доставља одељењу 

за финансије и буџет предлог финансијских потреба: средстава и опреме за реализацију 
активности за 2016. год., а све у цињу ефикаснијег рада одељења. Сваког радног дана шеф овог 

одељења води електронску контролу радног времена, а на крају месеца у штампаном формату 

доставља месечно присуство радника овог одељења, као и на крају године доставља извештај о 
оцењивању извршиоца свог одељења. Шеф одељења за инспекцијске послове у извештајном 

периоду за 2016. год. обрадио је 133 предмета по налогу начелнице, а који су упућени 
председништву и Општинском већу, по захтеву странака. Шеф Одељења учествује и ради на 

терену као грађевински инспектор по потреби и задатку, по систематизацији. 

 
 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА   

 
Грађевински инспектор Општинске управе Књажевац,  врши надзор над  утврђивањем 

грађевинско техничких, технолошких и других услова за извођење претходних радова, контролу 
техничке документације, контролу грађевинске и употребне дозволе, контролу грађења објекта и 

решавање других питања, а сходно Закону о планирању и изградњи  и Закону о инспекцијском 

надзору.  
 



 Права и дужности грађевинског инспектора, према Закону о планирању и изградњи, у 

вршењу инспекцијског надзора су обавезе које усмеравају извршене радње на провери да ли:  

- је предузеће, односно друго прaвно лице, односно радња која гради објекат, односно 
лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на 

пројектовању или грађењу објекта, испуњава прописане услове;  
- је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу;  

- је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин;  

- је градилиште обележено на прописан начин,  
- се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту;  

- су извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују 
одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета;  
- је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објекта, саобраћаја, 

околине и заштите животне средине;  

- на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност 
његовог коришћења и околине;  

- извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин;  
- је у току грађења и коришћења објекта вршено прописно осматрање и одржавање 

објекта; 

- је за објекат који се користи издата употребна дозвола;  
- је употребна дозвола издата на прописан начин;  

 
Грађевински инспектор обавља поверене послове који нису одређени у члану 133. овог 

закона, а од интереса за РС на територији општине Књажевац и изворне послове. Поверени 
послови се раде на основу следећег правног основа:  
 

1. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,24/11, 121/12, 132/14, 145/14) 
2. Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, 44/98, 101/05 и 88/2011) 

3. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС“, бр. 43/93) 
4. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) 

5. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења  
објеката („Сл. лист општине Књажевац“, 20/2010, 6/14) 

6. Закон о закоњењу („Сл.гласник РС“,бр.96/2015)  и изворни послови по основу Одлуке о 

постављању и уклањању мањих монтажних објектата 
 

 Изворни послови се раде на основу донетих општинских одлука, као што је Одлука о 
постављању и уклањању мањих монтажних објекта, а што је чланом 146. Закона о планирању и 

изградњи предвиђено да постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште, угоститељских објеката, тезге и др. 
покретни мобилијар) балон хала спортске намене, настрешница за склањање људи у јавном 

превозу, обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе, тј. општинска Одлука о постављању 
мањих монтажних обејкта. 

Грађевински инспектор је овлашћен да врши надзор над коришћењем објекта и да 
предузима мере, ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, 

безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на 

стабилност и сигурност објекта.  
Грађевински инспектор из своје надлежности, сходно  Закону о планирању и изградњи, има 

овлашћење да донесе решење о рушењу, тј. уклањању објекта, решење о обустави радова, 
решење о забрани радова, као и решење којим се наређује да уколико на објекту постоје 

недостаци, исте отклони.  

 Инспекцијски надзор у смислу Закона о планирању и изградњи и применом одговарајућих 
општинских одлука састоји се у контроли објеката правних лица  и објекта грађана. 

 



 Законом о инспекцијском надзору годишњи извештај о раду грађевинског инспектора даје 

јасну садржину информација и потребне податке са јасним објашњењима.   

 Обавезни елементи годишњих извештаја о раду чине показатеље делотворности 
инспекцијског надзора. 

 Показатељи делотовности служе као смернице за утврђивање радних циљева инспектора у 
оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за оцењивање службеника, такође на основу 

анализе годишњих извештаја процењује се степен остварености стратешког плана. 

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

законом заштићена добра права и интереса (превентивно деловање инспекције). У извештајном 
периоду, грађевински инспектор је превентивно извршио 450 контрола на изградњи објекта. 

 
2. Обавештење 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, 
превентивниминспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и 

пружању законитости и безбедности пословања и поступања у спречавању насталих 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, а све горе наведено у 

циљу превентивног деловања инспекције у извештајном периоду било је 280 саветодавних 
подршки. 

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописом који се мери помоћу контролних листи у извештајном периоду износи 8.  

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

законом заштићених добра, права и интереса  (корективно деловање инспекције) своди се на 

следећим подацима: сачинио 50 записника, од тога 30 записника по пријави грађана и 20 
записника по службеној дужности, донео је 13 решења. Од укупног броја донетих решења 3 

решења су за монтажне објекте, донета према Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на 
јавним површинама («Сл. лист општина», број 2/2004 и 8/2008) и 10 решења за помоћне и 

стамбене објекте донета по Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», број 47/03, 34/06, 

72/09, 24/2011и 132/2014), 7 закључка о дозволи извршења решења, као и 227 обавештења 
странака и службених бележака.  

Поред објекта правних лица и контроле објекта грађана, извршена је контрола 28 
монтажна објекта, који су постављени са привременом грађевинском дозволом, на више локација у 

граду, као и  15 контрола летњих башти, наведене контроле су биле саветодавне.  

 У раду на решавању првостепених управних предмета, у извештајном периоду, по 
службеној дужности, решено је 13 предмет у року од месец дана и 133 предмета по захтеву 

странке, тако да је укупно решених предмета 143. Против решења грађевинског инспектора, 
Општинске управе општине Књажевац, поднете су 1 жалба другостепеном органу, тј. Министарству 

грађевине и урбанизма Републике Србије и иста је у поступку решавања код другостепеног органа. 
  Грађевински инспектор је другостепеном органу проследио жалбу странке на решење 

грађевинског инспектора, али је пре тога утврдио да ли су жалбе поднете против решења 

инспектора донетог у поступку контроле благовремене, допуштене и поднете од овлашћеног лица. 
Грађевински инспектор је у извештајном периоду поднео 5 кривичних пријава тужилаштву 

у сарадњи са МУП-ом. 
У извештајном периоду грађевински инспектор је радио у комисији за утврђивање тржишне 

вредности  непокретне имовине, а у поступку утврђивања пореза на промет непокретности. 

Извршенео је 2 процене вредности објекта и за исте сачињен записник о утврђеној вредности.  
Поред послова које је инспектор радио у складу са Законом и Одлукама, у извештајном 

периоду био је ангажован у комисијама и то:  
- преглед и извештај о стању општинских локала;  



-  у Комисији за помоћ социјално угроженим лицима, где је обиђено 32 објеката, 

снимљено њихово стање и сачињени извештаји; 

- у Комисији за попис некретнина – зграда и грађевинских објекта са стањем на дан 
31.12.2016. године за стамбене зграде и станове као и осталих објеката у власништву 

општине Књажевац; 
- у Комисији за спровођење интерног конкурса за попуњавање радног места – 

туристичког инспектора у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе 

Књажевац. 
 

  Грађевински инспектор је као члан Комисије учествовао на једној локацији у контроли 
радова по извршеној техничкој примопредаји одређених радова на  објекту Медицинске станице у 

Кални по захтеву странке и сачинио потребне записнике о стању на објекту и исте проследио 
заинтересованој страни.  

 У извештајном периоду грађевински инспектор је учествовао у Комисији за избор корисника 

за доделу помоћи у грађевинском материјалу, за стварање и побољшање услова становање 
интерно расељених лица и избеглица на територији општине Књажевац, по решењу Комесаријата 

за избеглице, где је и сачинио предмер и предрачун радова за лица која су учествовала на 
Конкурсу, а иста су била позитивно избодована и у Комисији за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета 

помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру регионалног 
стамбеног програма, подпројекта 5 – сеоске куће. 

 Такође, је учествовао у Комисији за процену износа средстава за доделу помоћи грађанима  
у грађевинском материјалу  и том приликом извршила контролу 36 објеката на територији општине 

Књажевац, по захтеву странака за доделу грађевинског материјала, сачинила 36 записника на лицу 
места  и дала предлог за 36 корисника о додели једнократне новчане помоћи из Фонда буџета 

општине Књажевац. 

На основу Закона о планирању изградњи, члана 133. став 1. («Сл. гласник РС», број 72/09, 
24/2011,132/2014) за које Министарство издаје одобрење за изградњу, а односи се на објекте у 

границама националног парка и објекта у границама заштите заштићеног природног добра од 
изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и 

њима потребних објекта инфраструктуре, који се граде у селу) у складу са Законом, инспектор је 

извршио контролу и сачинио 22 записника на локацији «Бабин зуб» на Старој планини и исте 
проследио Републичком грађевинском инспектору у Нишу, чија је надлежност предвиђена горе 

поменутим Законом, како би исти предузео одговарајуће мере. 
 Саслушање странака, рад са странкама, вођење разних евиденција, рад по налогу 

старешине органа, као и Министарства грађевине (републичког грађевинског инспектора), налог 

Министарства грађевине за предузимање одговарајућих мера  на територији општине Књажевац, 
као и разни налози за достављање информација у вези стања пописаних објеката на терену 

(недељни,месечни и по налогу),  чине саставни део рада општинског грађевинског инспектора, а 
између осталог и координација са републичким инспекторима у сагледавању проблема од 

заједничког интереса за општину Књажевац. 
 На основу Закона о изградњи објекта у вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан 

да обавезно врши контролу темеља по обавештењу надлежног органа о пријави темеља. 

 У извештајном периоду извршена је контрола 10 темеља на објектима који су у изградњи и 
утврдио да  4 изграђена темеља објекта, нису усаглашени са грађевинском дозволом и пројектом за 

извођење, те им је дат рок за прибављање, односно измену грађевинске дозволе што су исти и 
поступили.Грађевински инспектор је кроз обједињену процедур електронским путем у одређеном 

року обавестио надлежне о стању темеља на терену . 

 На основу Закона о закоњењу објеката, грађевински инспектор је сачинио предлог 
Програма пописа, као и Програм пописа незаконито изграђених објекта на територији општине 

Књажевац, кога доноси начелник Општинске управе на Предлог програма грађевинског 
инспектора. Програм пописа садржи зоне и динамику пописа. Зонирање је извршено по називу 

улица, које улазе у саставу зоне КО Књажевац, као и села ван КО Књажевац. Динамика пописа по 



зонама дефинисана је тачно прецизираним датумима почетка и завршетка једне зоне. Програм 

чине седам зона и седам комисија, које су ангажоване решењем председника општине. 

Грађевински инспектор води управни поступак на основу донетих пописних листа са терена, које је 
сачинила именована комисија – радно тело. Кординација између комисије и грађевинског 

инспектора је сваког понедељка у наредној недељи.   
 Горе наведене пописне комисије – радна тела нису била у функцији због радних обавеза на 

свом радном месту, јер су чланови радних тела били радници јавних предузећа и радници 

Општинске управе Књажевац. На терену су у периоду 2016. године у просеку радила три члана 
комисије – радно тела, које је завршили попис на територији-зона Ластавичко поље и Џервиново 

брдо и попис свих села која гравитирају ка Старој планини. У извештајном периоду сачињено је 
1200 пописних листи пописаних објеката, чиме је евидентирано незаконито изграђени објекти 

и донето 710 решења о рушењу по Закону о закоњењу објекта и Закону о планирању и изградњи, 
којим се странке уводе у процес озакоњења, при чему се решење о рушењу неће извршавати до 

правоснажног окончања поступка озакоњења. Прослеђено је 710 решења служби за издавање 

грађевинске дозволе. 
 

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је пописано око 2500 објеката, јер на једној 
пописној листи у просеку су пописана два и више објеката. Законом о закоњењу објеката стоји да 

је предмет озакоњења објеката за који није поднет захтев за легализацију у складу са ранијим 

важећим законом којим је била уређена легализација објекта, а који је видљив на сателитском 
снимку на територији РС из 2015. године, под условом прописаним овим законом. Такође је 

предвиђено горе поменутим законом, да  сателитски снимак мора бити доступан на увид грађанима 
у електронском облику,на интернет страници Министарства надлежног за послове грађевинарства. 

 
 Морам да напоменем да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није 

обезбедило услове за доследну примену Закона о закоњењу објекта, из разлога што није 

правовремено обезбедило у извештајном периоду, тј. у процесу озакоњења објекта  кадровске, 
техничке, финансијске и др. неопходне услове како би се попис и евидентирање незаконито 

изграђених објекта окончао у законском року, тј. до 27.11.2016. године. Сателитски снимак 
територија РС није објављен на интернет презентацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре у предвиђеном року, већ је омогућен са кашњењем од више месеци, тако да је 

наша општина била видљива у августу месецу. На том снимку доста је магле и облака, тако да 
објекти нису видљиви јасно, а у нашој општини на снимку су обухваћени и објекти који су грађени 

током 2016. године. Све горе наведено указује да попис нелегалних објеката на територији 
општине Књажевац није могао на време да се оконча.  

 

 Законом о инспекцијском надзору формирана је, решењем Координациона комисија, чији је 
задатак да прати достигнути ниво кординације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје 

упутства у циљу унапређења саме координације инспекцијских органа, усклађује планове 
инспекцијског надзора и др. 

У извештајном периоду Координациона комисија је одржала четири Координационе седнице 
на којима је усвојен Пословник о раду Координационе комисије и контролне листе за изворни посао 

грађевинског инспектора и осталих инспектора Општинске управе Књажевац и форму записника. 

За правилан рад Координационе комисије одговоран је шеф одељења за инспекцијске послове. 
 Такође је на Координационој комисији усвојен План инспекцијског надзора, који се заснива 

на утврђивању стања у области инспекцијског надзора и процени ризика инспекција, која је 
законом о инспекцијском надзору, дужна да спроводи план инспекцијског надзора у наступајућој 

години, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности, које је у томе спречавају. 

Координациона  комисија даје  мишљење односно смернице и упуства на годишњи план, а 
годишњи план инспекцијског надзора усваја руководилац Одељења за инспекцијске послове, што 

је и учињено и исти усвојен. Грађевинском инспектору, с обзиром да је распоређен и на пословима 
шефа Одељења за инспекцијске послове, план инспекцијског надзора усвојила је начелница 

Општинске управе и исти је презентован на интернет страници општинске инспекције Књажевац. 



На Координационој комисији је такође усвојена форма записника за све инспекторе из разлога што 

је записник предложен од стране министарства гломазан и свеобухватан за све инспекције и 

односи се на поверене послове, тако да смо ми извукли из концепта записника потребан део, кога 
користимо на терену и за изворне послове. Грађевински инспектор у свом раду користи налог за 

инспекцијски надзор,као и контролне листе које су објављене на сајту општине Књажевац. 
Свакодневно је пружена стручна помоћ надзираним субјектима како би пословање ускладили са 

законским прописима из области грађевинарства. 

 У складу са Законом о инспекцијском надзору грађевински инспектор поступајући по налогу 
начелника Опшинске управе, обавештава надзорне субјекте о престојећем инспекцијском надзору, 

ако је надзор у редовној контроли. Код ванредних контрола  обавештење изостаје.  
 Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом утврђује се помоћу важеће контролне листе и то контролна листа за изграђене темеље, 
контролна листа за члан 145., контролна листа за употребну дозволу, контролна листа за изградњу 

објекта са дозволом за изградњу и контролна листа за мање монтажне објекте. На основу 

остварених броја бодова након попуњавања контролне листе константује се да ли  надзирани 
субјекат послује са незнатним, ниским, средњим, високим или критичним ризиком. У извештајном 

периоду ризик пословања је обично био низак. 
 

 НАПОМЕНА: Како грађевински инспектор општине Књажевац није од стране министарства 

имао  позив везан за обуку, тј. стручно усавршавање инспектора за вршење инспекцијског надзора, 
а нарочито за утврђивање бодова код контролних листи долази до лутања у тачној процени ризика. 

Једина консултација је са колегама из других општина телефоном, а исто се своди на лично 
тумачење закона.  

 
 Што се тиче рокова прописаних за поступање инспекције, грађевински инспектор улаже 

максимално труда да исте испоштује, међутим због превеликог обима послова с обзиром да је у 

извештајном периоду дат приоритет озакоњењуобјеката, а да је само један извршилац, код 
обједињене процедуре, у два случаја дошло је до закашњења у једном дану, што сматрам да није 

велико пробијање рока. 
 У извештајном периоду грађевински инспектор је недељно достављао Министарству 

грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број пописаних објекта за претходну недељу. Такође је у 

недостатку пописивача, тј. пописних радних тела, вршио попис на терену и доносио решења о 
рушењу у горе приказаном броју. 

   
 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР, 

Динпл.инг.грађ. Бранкица Василијевић 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
И З В Е Ш Т А Ј   И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г  Н А ДЗ О Р А 

 
ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 
         Просветни инспектор Општинске управе Књажевац је у 2016. години вршио редован 

инспекцијски надзор у складу са Годишњим планом инспекцијског надзора општине Књажевац и 
Упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Редовни инспекцијски надзор 

вршен је у периоду од 14.11.2016. до 09.12.2016. године, код осам надзираних субјеката. 

 
        У 2016. години извршено је укупно 16 ванредних инспекцијских надзора, по представкама 

физичких лица, синдиката и анонимним представкама. У истој години извршен је један допунски и 
један контролни инспекцијски надзор. 

 
        У складу са Упутством Министарства, сви записници су сачињени у законском року и у 

скенираној форми благовремено су достављани подносиоцима представки и надзираним 

субјектима, као и на адресу електронске поште Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја- Сектора за инспекцијски надзор. 

 
        Просветни инспектор у 2016. години није поднео ниједан захтев за покретање прекршајног 

поступка, нити пријаву другом органу за учињено кривично дело или привредни преступ. 

 
         

 
 

                                                                                                 ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                                дипл. правник Марко Ристић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И З В Е Ш Т А Ј   И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г  Н А Д З О Р А 

 
ИНСПЕКИТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 
 

 

Поверени послови: 

Правни основ 
 

 Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10) 

Правилник  о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („ Сл. гл. РС “, 
бр.72/10 

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„ Сл. гл. РС “, бр.75/10) 

Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10) 

Правилник о документу о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13) 
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово 

попуњавање („ Сл. гл. РС “, бр.95/10) 
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се 

користи као секундарна сировина или за добијање енергије („ Сл. гл. РС “, бр. 98/10) 
Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16) 

Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09) 

Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13) 
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09) 

Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 
Општинске одлуке: 

Одлука о начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и 

сеоских насеља у општини Књажевац („ Сл. лист општине Књажевац “, бр. 12/14) 
 

Превентивно деловање инспекције за заштиту животне средине 
 

Инспектор за заштиту животне средине у 2016 години поступајући по Закону о заштити 
животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009 и 36/2009 – др.Закон, 72/2009 – др. Закон 

и 43/2011 – одлука УС),  Закону о заштити од буке у животној средини ("Сл.гл.РС" ',број 36/2009 и 

88/2010), Закону о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 10/2013), Закону о управљању 
отпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закону о процени утицаја на животну 

средину ("Сл.гл.РС" , број 135/04 и број 36/09), Закону о заштити од нејонизујућег зрачења 
("Сл.гл.РС", број 36/09), Одлуци о начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на 

територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац ("Сл.лист општине Књажевац" , број 

12/2014) извршио је укупно 196 инспекцијских надзора, а од тога 130 превентивних инспекцијских 
надзора, ради спречавања и отклањање опасности по живот или здравље људи, имовину, права и 

интересе запослених и других радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или 
животињски свет и ради смањења и спречавање деградације и то: 

 

1. 27 превентивних инспекцијских надзора ради заштите животне средине од буке 

2. 19 превентивних инспекцијских надзора ради заштите ваздуха од загађења 

3. 32 превентивних инспекцијских надзора у области управљања неопасним и инертним 

отпадом 



4. 52 превентивних инспекцијских надзора – чишћење снега и леда са јавне површине 

испред пословних објекта, испред стамбених објекта, дворишта или плаца. 

У складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) 

инспектор за заштиту животне средине је вршио и службене саветодавне посете  и о томе сачинио 
три службене белешке. 

 
Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима 

 
 Инспектор за заштиту животне средине је објавио контролне листе на сајту општине 

Кшажевац, сачинио програм рада за 2017 годину и исти објавио на сајту општине Књажевац.  
Свакодневно је пружана стручна помоћ надзираним субјектима како би пословање 

ускладили са важећим законским прописима из области заштите животне средине. 

 
Пословање надзираних субјеката у складу са законом 

 
У складу са законом о инспекцијском надзору ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за 

заштиту животне средине поступајући по налогу шефа одељења за инспекцијске послове 
обавештавао је надзиране субјекте о престојећем инспекцијском надзору. Ниво усклађености 

пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, утврђивао се помоћу 

важећих контролних листи и на основу остварених број бодова, након попуњавања контролне 
листе, констатовано је да ли надзирани субјекат послује са незнатним, ниским, средњим, високим 

или критичним ризиком. 
Остварени резултати 

 

У извештајном периоду извршено је 196 инспекцијских прегледа и надзора. О утврђеном 
чињеничном стању  написана су 89 записника и 24 службених белешка, и 10 решењa ради 

наређивања управних мера у области заштите животне средине. 

У овом извештајном периоду од стране грађана поднете су 5 пријавe. Инспектор је поступио 

по пријавама и у законском року подносиоци пријава су писмено обавештени о предузетим 

мерама. 

Инспектор за заштиту животне средине је поднео један захтев за покретање прекршајног 

поступка и исти је решен од надлежног Суда. Надзирани субјекат, СТКР „Srna excluzive  “ , коме 
је поднет захтев за покретање прекршајног поступка само је опоменут, од стране надлежног 

Суда, за учињени прекршај.  

Инспектор за заштиту животне средине у складу са својим овлашћењима и обавезама из 

познатих законских прописа вршио је контролу загађивања ваздуха, штетних утицаја који 

потичу од буке, штетних утицаја који потичу од нејонизујућег зрачења, сакупљање, 
складиштење и транспорт неопасног и инертног отпада, складиштење отпадног јестивог уља, 

контролу примена мера заштите животне средине датих у Студији о процени утицаја на животну 
средину, као и контроле из дела комуналних делатности.  

Контроле спровођења мера заштите од ваздуха вршене су у објектима за које дозволу за 

градњу даје општински орган, а стање загађености ваздуха прати се у складу са Законом и то 
мерењем емисије и нивоа загађујућих материја у ваздуху узрокованих обављањем разних 

делатности. Правним и физичким лицима је налагано да доставе податке у складу са 
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, 

као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гл. РС“, бр. 91/2010) 
ради израде локалног регистра извора загађивања. У овом периоду налагана су мерења емисије 

загађујућих материја на емитерима котларница (загађујуће материје – угљен моноксид, сумпор 

диоксид, оксиди азота, прашкасте материје, гасовита неорганска једињења флуора и гасовита 



неорганска једињења хлора), које служе за загревање пословних просторија. 

У складу са Законом о управљању отпадом вршен је инспекцијски надзор код произвођача 

отпада и налагано им је да поднесу захтев, код надлежног органа Општинске управе Књажевац, 
за добијање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман инертног и неопасног 

отпада или потврде о изузимању од обавезе добијања дозволе. Код оператера који поседују 
дозволу за управљање неопасним отпадом вршена је контрола поступања по мерама датих у 

поменутој дозволи.У угоститељским и другим објектима, где се врши припремање јела, вршена 

је контрола складиштења отпадног јестивог уља, као и предаја истог овлашћеном оператеру.  

У складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења налагана су испитивања нивоа 

нејонизујућих зрачења у локалној зони базних станица са антенским системом за пренос 
мобилне телефоније. 

У складу са Законом о заштити животне средине, Законом о енергетици и Законом о 
планирању и изградњи инспектор за заштиту животне средине је поступао по захтеву     

бензинских станица за испуњеност услова у погледу заштите животне средине за добијање 

лиценце за обављање енергетске делатности.  

У извештајном периоду инспектор заштите животне средине имао је заједнички рад са 

Републичким инспекторима заштите животне средине. Контроле су вршене на код оператера за 
управљање отпадом, односно контролисано је складиштење и одлагање отпада, као и 

поседовање дозволе за управљање отпадом. Поступајући по овлашћењу за обављање послова 

из надлежности комуналног инспектора вршена је контрола одржавања јавних зелених 
површина, контрола присутности контејнера испред зграда са колективним смештајем, као и 

контрола поседовања одговарајуће посуде за смеће и контрола одржавања чистоће на јавним 
површинама и гробљима.  

На основу овлашћења из Одлуке о начину држања и заштите домаћих и егзотичних 
животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Књажевац, вршено је уклањање 

животињских остатака са јавних површина. 

По налогу надлежног Министарства направњен је катастар напуштених рудника на 
територији општине Књажевац и исти је прослеђен Министарству. 

По налогу заменика председника општине Књажевац, докторке Љубице Николић, заједно са 
комуналним инспектором, Дејаном Радосављевићем, извршена је контрола дератизације у 

Кални, Јаловик Извору, Вртовцу и о истом је сачињен извештај. 

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је као еко – повереник 
активно учествовао на састанцима које је организовала стална конференција градова и 

општина, на семинару у Нишу – поступање са отпадом и на састанку у Зајечару у вези примене 
новог Закона о инспекцијском надзору. 

У циљу санације дивљих депонија на територији општине Књажевац, инспектор за заштиту 

животне средине је сарађивао са Оделењем за привреду и друштвене делатности, ради 
коришћења средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине, а у складу са годишњим 

Програмом за 2016 годину. 

Као члан радне групе, инспектор за заштиту животне средине је учествовао у изради 

Програма за заштиту животне средине на територији општине Књажевац за период 2016-2020 
год. 

Инспектор за заштиту животне средине је учествовао  у решавању проблема напуштених 

животиња, односно у припреми за изградњу прихватилишта напуштених животиња. 

У скалду са чланом 10. ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) инспектор за заштиту животне средине је 

сачинио план рада за 2017 годину и исти је објављен на сату општине Књажевац. 
 



Координације инспекцијског надзора 

 

Инспектор за заштиту животне средине сарађивао је са републичком инспекцијом за 
заштиту животне средине, ветеринарском инспекцијом и са комуналном инспекцијом. 

 
Стручно усавршавање инспектора за заштиту животне средине 

 

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је као еко – повереник 
активно учествовао на састанцима које је организовала стална конференција градова и општина, 

на семинару у Нишу – поступање са отпадом и на састанку у Зајечару у вези примене новог Закона 
о инспекцијском надзору. 

 
 

 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

Дипл.хем. Душица Дукић 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



И З В Е Ш Т А Ј   И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г  Н А Д З О Р А 

 

КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 
 

 
 

У извештајном периоду на основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник 

РС“, број 36/15) Комунална инспекција Општинске управе општине Књажевац врши инспекциски 
надзор над спровођењем законских прописа и скупштинских одлука на основу Програма и плана 

рада инспекције за протеклу годину, и доноси извештај које се односе на: уређење, заштиту и 
одржавање чистоће јавних површина, комуналних и других јавних објеката, одржавања чистоће 

у домаћинствима, изношење и депоновање смећа, фекалија и другог отпадног материјала, 
уклањање снега и леда, рекламирање и плакатирање, уређење и одржавање излога, уређење и 

одржавање гробља, прекопавање улица, тргова и тротоара, водоснабдевање и одвођење 

отпадних вода, заузећа површине јавне намене, мерење температуре ваздуха у становима и 
пословним просторијама прикључених на даљински централизовани извор, контрола зелене и 

робне пијаце, и продаја робе ван пословног простора, контрола придржавања радног времена 
угоститељских објеката као и других послова из области комуналних делатности. И то : 

 

1) броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом 
заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције);  

- одржавање чистоће на површинама јавне намене  45 превентивних контрола. 

- заузеће површине јавне намене испред дворишта, пословних и стамбених објеката 

које одржавају власници, закупци односно корисници истих. 250 контрола 

- одржавање чистоће на просторима око стамбених зграда за колективно становање 

старају се солидарно власници станова и других просторија у згради 31 контрола. 

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);  

- пружању стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или лицима која 

остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним 

субјектима, 65 посета 

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

прописом, који се мери помоћу контролних листи;  

- остварен у 70% случајева, осталих 30% остварено после датих налога за 

отклањање недостатака.  

  

4) броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима;  

-заједнички рад са републичкој тржишној инспекцији, Полицијским службеницима 
ПС- Књажевац нелегална продај ван пословних просторија на територији општине 

Књажевац на пијачном  простору 3 (три координисане контроле).  

 5) 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;  

- на основу Програма и плана рада инспекције за протеклу годину а по ступању на 
снагу због Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15) усклађиван 

је рад инспекције по њему. 

6) нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције;  

- заједнички рад са републичком тржишном инспекцијиом, продаја робе ван 
пословних просторија (дат приоритет продаји резаног дувана, а по налогу Начелника 

Округа) уз сарадњу са ПС- Књажевац и финансиском инспекцијом. 12 кординисаних 
контрола.  

7) придржавању рокова прописаних за поступање инспекције;  

- На основу Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15) рокови су 

поштовани у складу са законом. 

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

- нема другостепених и управних спорова.    

9) исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција.  

-по захтевима за покретање прекршајног поступка које је поднела инспекција, 
одлучива је надлежни  ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ-ОДЕЉЕЊЕ У КЊАЖЕВЦУ. 

 На основу анализе годишњих извештаја о раду Координациона комисија иницира мере за 
унапређење инспекцијског надзора и објављује их на интернет страници.  

Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за утврђивање радних 
циљева инспектора, у оквиру законом и другим прописом утврђених мерила за оцењивање 

службеника.  

На основу анализе годишњих извештаја процењује се степен остварености стратешког плана. 

У извештајном периоду комунална инспекција је извршила: 

 

Програмом Скупштине општине Књажевац, одржавање чистоће на јавним површинама у 
граду, поверено је ЈКП «Стандард». 

Остале јавне површине које не одржава ЈКП «Стандард» (тротоари и делови улица) испред 
дворишта, пословних и стамбених објеката одржавају власници, закупци односно корисници 

истих. 

              О одржавању чистоће на просторима око стамбених зграда за колективно становање 

старају се солидарно власници станова и других просторија у згради. 

               Приликом инспекцијских прегледа код одржавања чистоће на просторима око 
стамбених зграда са колективним становањем постоји проблем због неодговорног понашања 

инспекцијских 

прегледа и 

контрола 

записника због 

утврђивања 

чињеничњих 

стања.   

решења 

захтева за покретање 

прекршајног поступка Органу 

за прекршаје 

350 172 71 5 

 



станара, као и неоформљених Скупштина станара преко којих би било могуће издавати налоге и 

доносити решења уз спровођење целокупног управног поступка. 

                Сам извоз смећа од стране ЈКП «Стандард» се врши према недељном плану извоза 
смећа и после налога комуналне инспекције да се врши јавно оглашавање распореда дневног 

извоза смећа, није било више притужби грађана на редовност извоза смећа.                

Комунална инспекција је у извештајном периоду пратила и контролисала спровођење 

акције пролећног чишћења и уређења града. Акција је у потпуности успела у чему је највећи 

допринос дало ЈКП «Стандард» постављањем контејнера за одлагање смећа и другог отпада на 
предвиђеним локацијама, а према распореду постављања контејнера, који је усвојен. 

              Од стране комуналне инспекције у извештајном периоду редовно је вршена контрола 
одлагања комуналног отпада на местима која за то нису одређена. Контроле се редовно 

спроводе и у циљу утврђивања идентитета починиоца од стране инспектора. 

Посебан проблем представљају пси луталице, као и неодговорни власници – држаоци паса који 

напуштају своје љубимце или се о њима старају на не одговарајући начин, имали смо 82 

оштетних захтева странака а због озледе од стране паса.  

Комунална инспекција је вршила и надзор над применом Уговора између уговорених страна 

бр.уговора 404/1-8-12/16-02 од 28.03.2016 године. 

Општина Књажевац Милоша Обилића 1. Као наручилац и ANĐELIJA STEVANOVIĆ 

PREDUZETNIK RADNJA ZA ČIŠĆENJE OBJEKATA I OSTALE USLUGE U POLJOPRIVREDI AVENIJA MB 

BEOGRAD (ZVEZDARA) Седиште: Општина: Beograd-Zvezdara | Место: Beograd (Zvezdara) | Улица 
и број: Marka Oreškovića 44. Присутни смо на терену при реализацији уговора. Чланом 3. Уговора 

пружилац услуге се обавезао да за време трајања уговора пружи  услуге  сукцесивно у 12 акција 
у периоду трајања уговора. 

  У извештајном периоду изврешене су 8 (осма) акције хватања паса луталица. 

Нисмо имали потребе за асистенцијом полиције током акција.              

Редовном контролом зелених површина и паркова од стране инспектора утврђено је да се исте 

одржавају на задовољавајући начин. У случајевима пред и за време празника културних и 
забавних манифестација и за време традиционалних вашара издавани су налози за детаљно 

уређење зелених површина и паркова. 

              Од стране грађана писменим путем затражена је интервенција комуналне инспекције у 

204 случајa (због изливања осоке, чување животиња, изливања отпадних вода, одлагања смећa, 

и сл.). 

               Након утврђивања чињеничног стања од стране инспектора предузимане су мере у 

складу са важећим прописима о чему су подносиоци пријава писменим путем обавештавани. 

               Такође је поступано када су грађани пријаве подносили усменим или телефонским 

путем из напред наведених разлога уз захтев да остану анонимни. 

               Вршена је контрола заузећа јавних површина постављањем нерегистрованих моторних 
возила на јавној површини у протеклом периоду 17 контроле, где су на лицу места донешена 

решења, контролом извршења датих  решења утврђено је да су сва возила уклоњена осим у 
четири случаја где је Н:Н. Власник.  

Вршена је контрола заузећа јавне површине, где је обављана продаје робе ван пијачног 
простора, том приликом уклањани  су сви продавци који су вршили заузеће јавне површини а 

ради обављања продаје, и то  испред самог улаза у пијацу и из парка 88. стабала. Том приликом 

затражена је асистенција полиције ради идентификације прекршиоца из разлога што нам нису 
дали на увид личну карту. У два случаја је поднета прекршајна пријава Прекршајном суду у 

Зајечару Одељењу у Књажевцу. 



Контроле придржавања прописаног и дозвољеног радног времена  у угоститељским, 

трговинским и занатским објектима су спроводе без претходно утврђеног плана, уз обавезну 

асистенцију радника МУП-а, том приликом се обавезно спроводе контроле готово у свим 
угоститељским објектима у граду. 

Записнички констатовано непридржавања прописаног и дозвољеног радног времена 
угоститељских, трговинских и занатским објектата том приликом су  поднесени   захтеви за 

покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Зајечару Одељењу у Књажевцу.  

               Вршећи контролу одржавања Источног и Западног гробља (у граду) у делу које одржава 
ЈКП «Стандард» (прилазни путеви, стазе и слободне зелене површине) установљено је да се 

редовно изводе радови на текућем одржавању. Гробна места о којима се старају закупци су у 
мањем делу запуштена а највећи проблем представља изношење хране и пића и остављање 

амбалаже на гробним местима.  
               О решавању комуналних проблема (чистоћа, депоније, гробља, сточна гробља, сеоски 

водоводи и др.) у сеоским насељима старају се месне заједнице; стога се остварује редовна 

сарадња са представницима месних заједница.  
                Комунална инспекција је у извештајном периоду, вршећи надзор из своје области, имала 

сарадњу са другим инспекцијским службама.  
 

 

 
                                                        КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

    Радосављевић Дејан 
    Радовановић Дејан 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



И З В Е Ш Т А Ј   И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г  Н А Д З О Р А 

 

ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
 

Надлежност инспекције за САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

Поверени послови: 
Правни основ 

1. Закон о превозу у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 
31/2011  

2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15)  
3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15)  

4. Закон о јавним путевима (сл.гл. Р.С. бр. 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12, 104/13) 5. Закон о 

инспекцијском надзору (сл.гл. Р.С. бр.36/15)  
6. Одлука о такси превозу путника на територији општине Књажевац (Сл. Лист општине Књажевац 

09/2016).   
7. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима (Сл. Лист општина 34/93, 3/99, 8/03, ).   

 8. Oдлука о јавном превозу путника на територији општине Књажевац (Сл. Лист општине 

Књажевац 15/2014). 
 

Опис 
Надзор, над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном превозу, и 

то: 
-линијски, посебан линијски, ванлинијски и такси превозу путника, јавном превозу ствари, 

превозу за сопствене потребе лица и ствари; 

- заустављање и паркирање возила; 
- одржавање и коришћење паркиралишта; 

- уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; 
- стање јавног пута, његовог дела и путног објекта;  

- техничку и другу документацију везану за изградњу, реконструкцију и одржавање јавног 

пута;  
-хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију;  

-услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење редовних и правилних мера 
заштите јавног пута;  

-радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавног пута, његовог дела и путног 

објекта; 
- раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних саобраћајних површина; 

- увођење привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају; 
 

1.Циљ, законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 
примене прописа уређених законом и одлукама општине Књажевац у области јавног превоза 

путника (линијског, посебног линјског, ванлинијског и такси превоза путника), јавног превоза 

ствари и превоза за сопствене потребе лица и ствари; 
 

- Ниво законитости и безбедности у области саобраћаја.     
- Укупан број извршених инспекцијских надзора.   

- Утврђен број нелегалног превоза   

Проценат надзора без утрвђених неправилности 70% 

Коментар: Тенденција смањења броја нелегалних превоза путника и ствари 
 



2.Циљ, законитости и безбедности надзираних субјеката у области заустављања и 

паркирања моторних возила на јавним саобраћајним површинама (коловозу јавног пута, јавним 

паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару,аутобуском и такси стајалишту, и 
др.) 

 
- Укупан број инспекцијских надзора над заустављеним и паркираним возилима.   

- Утврђен број непрописно заустављених и паркираних возила   

 
Коментар: Тенденција смањења броја непрописно заустављених и паркираних возила  

 
3. Циљ, спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области  

1. Услова одвијања саобраћаја на јавном путу  
2. Стања јавног пута његовог дела и путног објекта  

3. Спровођења мера заштите јавног пута, његовог дела и путног објекта 

 

- Укупан број инспекцијских надзора на јавном путу.   

- Утврђен број незаконитости и недостатака (при извођењу радова; оштећења; заузећа и 

др.)   

Коментар: 
-  Извођење радова на јавном путу, заштита јавног пута од оштећења, односно 

извођење радова на јавном путу и његова заштита у складу са законом и 

одлукама општине Књажевац ; 

4. Циљ, увођења привременог режима саобраћаја и постављање одговарајуће 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са пројектом техничке регулације 

саобраћаја 

- Укупан број извршених инспекцијских надзора над увођењем привременог режима 
саобраћаја   

Коментар:  
- -Омогућавање безбденог одвијања саобраћаја и његовог преусмерења за 

време трајања привременог режима саобраћаја, односно постављање 
саобраћајне сигнализације у складу са пројектом техничке регулације 
саобраћаја. 
 

Спровођење редовно планираних инспекцијских надзора у складу са Годишњим планом 

инспекцијског надзора 163 радних дана планираног инспекцијског надзора По пријави грађана, 
електронске поште , телефонским путем, по службеној дужности; поводом захтева надзираног 

субјекта; 

Обрада и анализа података о обављеном инспекцијском надзор, садржи 
- Обрадау и анализу броја издатих записника , 

- прекршајних налога,  

- пресуда, решења, закључака, уплаћених новчаних казни по прекршајном налогу,  

- коначних извршних прекршајних налога, 

- Бројчана и стручна анализа, дневна, седмична, месечна, шестомесечна и годишња на 

нивоу одељења 

Обука, оспособљавање, семинари, едукације у вршењу инспекцијског надзора и 

примена Закона о инспекцијском надзору 
Припрема, планирање , упућивање, оспособљавање инспектора из области надлежности 

инспекције 

Праћење иновација. норми и стандарда у области инспекцијског надзор 



 

Припрема и извршавање осталих редовних послова у оквиру инспекцијског надзора 

Координација рада инспекције, отварање предмета, праћење рока извршења истог, и друге 
техничке припреме; 

Број новоотворених предмета, прекршајних налога, остварен број састанака у оквиру. 
 

Превентивно деловање инспекције 

Правовремено информисање јавности :  
1. Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа  

2. Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 
одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом,  

3.Предузимање превентивних инспекцијских надзора  
4.Постављање информација на званичној Web презентацији инспекције  

Коментар: превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно штетних 

последица и вероватноће њеног настанка 
Остварени резултати 

Спровођење Закона и Одлука oпштине Књажевац у области саобраћаја и путева 
Инспекцијским надзором на терену, сарадња са другим надлежним инспекцијама и правосудним 

органима, тужилаштвом и МУП-ом   

Број поднетих захтева за покретање прекршајног поступка по службеној дужности, 3 
број инспекцијских прегледа 161,  

број издатих решења о отклањању недостатака, 47 
број издатих дописа упућених другим надлежним органима, 21 

број сачињених службених белешки, 67 
број сачињених обавештења, 7 

број издатих позива странкама, 35 

број закључака 77. 
Континуирано и по потреби, временски рок назначен у решењу 
 

У овом извештајном периоду од стране грађана поднете су 46 пријавe. Инспектор је поступио по 

пријавама и у законском року подносиоци пријава су писмено обавештени о предузетим мерама. 

 

Стручно усавршавање инспектора за  САОБРАЋАЈ, ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

У извештајном периоду инспектор је учествовао на састанцима које је организовао 
Начелник округа   – поступање са продајом ван пословног простора на површина јавне намене, са 

назнаком на продају резаног дувана.  отпадом и на састанку у Зајечару у вези примене новог 

Закона о инспекцијском надзору. 
 

 
ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ, 

ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, 
Дејан Радовановић 

 

 
 

 
 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

Дипл.инг.грађ. Бранкица Василијевић 


