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УВОД 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 

44/2018  и 95/2018) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о раду на својој 

интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности инспекцијског 

надзора. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОРИ 

комунални грађевински саобраћајни 

ШЕФ ОДСЕКА  

за инспекцијски надзор 
инспектор за заштиту животне 

средине 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

за општу управу 
 заједничке 

послове 
 инспекцијски 

надзор 

НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 



 

ИЗВЕШТАЈ 

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор у складу са : 

1. Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/2009, 

72/2009, 43/2011, 14/2016 и 95/2018) 

2. Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 

36/2009) 

3. Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 10/2013) 

4. Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени 

гласник РС'', број  36/2009 и 25/2015) 

5. Законом о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', број  36/2009 и 

88/2010) 

6. Законом о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број  36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 

95/2018) 

7. Законом о хемикалијама (''Службени гласник РС'', број  36/2009, 88/2010, 92/2011 и 

25/2015) 

8. Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', број  36/2009) 

9. Законом о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 44/2018 и 

95/2018) 
 

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

законом заштићена природна добра, права и интересе (превентивно деловање 

инспекције); 

Донето је једно решење којим је надзираном субјекту наложено предузимање 

превентивних мера, у складу са одредбама члана 26. Закона о инспекцијском 

надзору.Сачињен је 1 записник са наложеним превентивним мерама. Било је и више 

усмених упозоравања и указивања надзираним субјектима  о њиховим обавезама из закона 

и других прописа.  
 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и кругу лица 

обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на 

сајту општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Привредни субјекти који су у обавези 

достављања података Агенцији за заштиту животне средине за  Национални регистар 

извора загађивања (за управљање отпадом – 7 субјекта) обавештавани су  о обавези 

достављања података у законском року, до 31. марта. Такође, извршена је саветодавна 

посета код једног субјекта који је у обавези подношења захтева за прибављање дозволе за 

сакупљање и транспорт неопасног отпада и прибављање потврде о изузимању од обавезе 

прибављања дозволе за складиштење. Достављана су  писана обавештења  власницима 

угоститељских објеката о мерама које је потребно предузети за смањење буке из 

угоститељских објеката и летњих башти, на основу Закона о заштити од буке у животној 

средини (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 88/2010), Одлуке о мерама за заштиту од 

буке (''Службени лист општине Варварин'', број 4/2011)   –  6 субјекта. 
 



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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

Контролне листе објављене су на интернет страници  и примењиване су у свим  

поступцима  редовног инспекцијског надзора. Највећи број инспекцијских надзора у 2019. 

години односио се на поступање произвођача неопасног и инертног отпада и  поступању 

оператера, а мањи број  на заштити ваздуха и нејонизујуће зрачење. Ниво усклађености 

пословања и поступања надзираних субјеката  са законом и другим прописима, који се 

мери помоћу контролних листи, био је око 90%. 
 

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

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

У поступцима инспекцијског надзора сачињено је укупно 47 записника, 10 службених 

белешки, 5 решења. У 9 поступка су наложене мере за отклањање неправилности. 
 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду није утврђен рад нерегистрованих субјеката. 
 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству; 

Ради уједначавања праксе инспекцијског надзора Министарство заштите животне средине 

је обавештавало општинске инспекторе о промени садржаја контролних листи или о 

изменама и допунама појединих прописа које спроводе. Коришћене су инструкције 

републичких инспектора за припрему плана рада и извештаја о раду. 
  

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 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; 

Планом инспекцијског надзора за 2019. годину предвиђено је 40 редовних инспекцијских 

надзора. Извршено је 35 редовна инспекцијска надзора, а 5 надзора није извршено због 

тога што су надзирани субјекти у међувремену престали са обављањем делатности. 

Извршено је 11 ванредних инспекцијских надзора. Није било потребе за издавање 

допунских налога за инспекцијски надзор.  
 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше 

друге инспекције; 

 Са републичким инспекторима за заштиту животне средине   остварена је добра сарадња и 

размењују се  потребне информације. У 2019. години највише инспекцијских надзора је 

извршено у сарадњи са општинским комуналним инспектором.  
 

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 у области заштите животне средине врши 1 инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од 

техничких средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA, (заједнички за 4 инспектора, а 

користе га и друге службе) и рачунар. 
 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 



Управне мере и радње предузимане су  у законским роковима.  
 

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

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

У 2019. години није било жалби на решење инспектора. 
 

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

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

У 2019. години није било притужби на рад инспектора. 
 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања  

- Обуке у оквиру пројекта ''Управљање отпадом у контексту климатских промена'' који се у 

сарадњи са ГИЗ-ом спроводи у Расинском округу, 

- Еко радионица ''Управљање отпадним уљима у Републици Србији''-Крушевац, 

- ''Дан инспектора Србије'' – Чачак, 

- Заједнички састанак мреже еко-повереника и мреже ЛПА у вези накнаде за заштиту 

животне средине - Београд 
 

14)  Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

Нема таквих иницијатива, осим што би можда требало више обука и инструкција за 

примену закона и подзаконских аката. 
 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и 

референтске свеске. 
 

16)  Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

 У 2019. години највише  поступака покренуто је у вршењу надзора над применом Закона о 

управљању отпадом (30), Закона о заштити од буке (2), Закона о заштити ваздуха (5), 

Закона о заштити од нејонизујућих зрачења (2), Закона о процени утицаја на животну 

средину (7) .Има доста проблема у извршавању поверених послова  на локалном нивоу,  о 

чему је више пута било речи на састанцима које је организовало Одељење за поверене 

послове и скоро исти су код свих општинских инспектора (недостатак возила, обављање 

више послова и друго). 
 

17)  Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

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

инспекција; 

У 2019. није било захтева за покретање ових поступака. 

 

 Инспектор за заштиту животне средине 

 Горица Вучковић 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА 

2019. 

ГОДИНУ,  

сагласно чл. 44. 

Закона о 

инспекцијском 

надзору („Сл. гл. 

РС“ бр. 36/15,44/18 и 

95/18) 

НАЗИВ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗЖС ЈЛС:  ВАРВАРИН 

 

ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ЗЖС 

СТУДИЈА 

О 

ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА 

IPPC ОТПАД ВАЗДУХ БУКА 
НЕЈОН. 

ЗРАЧЕЊА 
ПРИРОДА ∑ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  РЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА 

Број инспекцијских 

надзора планираних 

Годишњим планом 

 8 1 27 2  2  40 

Број извршених 

редовних 

инспекцијских 

надзора 

 7 0 24 2  2  35 
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по 

представци, 

или ако је 

процењен 

висок или 

критичан 

ризик 

  6 3 2    11 

по захтеву 

надзираног 

субјекта 

         

Број контролних 

инспекцијских 

надзора 

   3 3 1 2  9 

Укупан број 

записника о 

извршеним ИН 

 7  30 7 1 2  47 

Број записника са 

изреченим мерама 
   3 3 1 2  9 

Укупан број 

службених белешки 
   5 3  2  10 

Укупан број донетих 

решења 
   5     5 

Укупан број 

изречених забрана 
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р
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и
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д
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о
в

ањ
е Превентивни 

инспекцијски 

надзори 

   7  6   13 



Службене 

саветодавне 

посете 

   1      
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Прекршајне 
пријаве 

         

Пријаве за 

привредни 

преступ 

         

Кривичне 
пријава 

         

 
ИНСПЕКЦИЈСКИ  НАДЗОРИ  НАД  НЕРЕГИСТРОВАНИМ  СУБЈЕКТИМА 

(члан 33. ЗОИН-а) 

Број инспекцијских 

надзора над 

нерегистро-ваним 

субјектима  

         

 

Легенда: 

ОБЛАСТ НАДЗОРА:  

ЗЖС - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити животне 

средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и прописа 

донетих на основу овог закона; енергетска лиценца 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА - Инспекцијски надзори у области 

спровођења Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04 и 36/09)  и прописа донетих на основу овог закона; 

IPPC - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 

и 25/15)  и прописа донетих на основу овог закона; 

ОТПАД - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о управљању 

отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16)  и прописа донетих на основу 

овог закона; 

ВАЗДУХ - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13)  и прописа донетих на основу овог закона; 

БУКА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити од буке у 

животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)  и прописа донетих на 

основу овог закона; 

НЕЈОН. ЗРАЧЕЊА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о 

заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09)  и прописа 

донетих на основу овог закона; 

ПРИРОДА - Инспекцијски надзори у области спровођења Закона о заштити 

природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)  и прописа донетих 

на основу овог закона; 
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В а р в а р и н 

 Фебруар, 2020. године 

УВОД 



На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 

44/2018  и 95/2019) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о раду на својој 

интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности инспекцијског 

надзора. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

ИНСПЕКТОРИ 

комунални грађевински саобраћајни 

ШЕФ ОДСЕКА  

за инспекцијски надзор 
инспектор за заштиту животне 

средине 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

за општу управу 
 заједничке 

послове 
 инспекцијски 

надзор 

НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 



КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

Комунални инспектор врши надзор у складу са: 

Закони: 
 

1.Закон о општем управном поступку ('' Сл.гл РС'', бр. 18/2016) 

2.Закон о комуналним делатностима (''Сл.гл РС'', бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

3.Закон о прекршајима('' Сл.гл РС'', бр. 65/2013,13/2016 и 98/2016-одлука УС) 

4.Закон о трговини (''Сл.гл РС'', бр. 53/2010, 10/2013 и 52/2019) 

5.Закон о инспекцијском надзору('' Сл.гл РС'', бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018) 

6.Закон о становању и одржавању зграда (''Сл. гласник РС'', бр.104/2016) 
 

Уредбе и други подзаконски акти: 
 

1. Уредба Владе о начину уништавања коровске биљке амброзије; 

2. Инструкције министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о начину 

уништавања  коровске биљке амброзије 
 

Општинске Одлуке: 
 

1. Одлука о  одржавању чистоће на територији општине Варварин (''Сл.лист општине 

Варварин,број  2/2013 и 8/2015  ); 

2. Одлука о комуналном реду ( ''Сл. лист општине Варварин'', број  12/2013); 

3. Одлука о  сахрањивању и гробљима ('' Сл.лист општине Варварин'', број  19/2019); 

4. Одлука о подизању и одржавању јавних зелених површина (''Сл.лист општине 

Варварин'', број  2/2013); 

5. Одлука о јавном водоводу и канализацији ('' Сл.лист општине Варварин'', број 9/2012 и 

3/2015); 

6. Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Варварин ('' Сл. 

лист општине Варварин '', број 7/2006); 

7. Одлука о пијацама('' Сл.лист општине Варварин'', број  7/2001); 

8. Одлука о одређивању радног времена пословних објеката трговине,угоститељства и 

занатства на територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број  

9/2017 и 3/2018); 

9. Одлука о условима за наткривање тротоара и коришћење јавне површине испред 

пословних објеката у централном делу Варварина ('' Сл.лист општине Варварин'', број 

6/2018); 

10. Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 12/2019); 

11.Одлука о погребним делатностима (''Службени лист општине Варварин'', број 12/2019 и 

14/2019); 

12. Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијена (''Службени лист општине 

Варварин'', број 14/2018 и 14/2019); 

13. Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења 

(''Службени лист општине Варварин'', број 14/2018 и 14/2019); 

14. Одлука о димничарским услугама (''Службени лист општине Варварин'', број 14/2018 и 

14/2019); 
 

 

 



1) Превентивно деловање инспекције; 

У вршењу надзора над одржавањем чистоће јавних површина инспектор је 

свакодневно контролисао одржавање чистоће у првој зони и усмено налагао хитно 

предузимање мера на отклањању недостатака ЈКП ''Варварин'' или другим 

субјектима. 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и 

кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено 

је на сајту општине Варварин: www.varvarin.org.rs. У зимском периоду дељена су 

обавештења власницима пословних и стамбених  објеката о обавези чишћења снега 

и леда са јавних површина поред ових објеката (23 субјекта). 

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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

На сајту оптштине Варварин објављене су контролне листе за вршење 

инспекцијског надзора и то:  за одржавање гробља, јавних зелених површина, 

комунални ред, контролу одржавања чистоће јавних површина, пијацама, радно 

време, расвету, водовод и канализацију. У редовним инспекцијским надзорима 

коришћене су контролне листе. Ниво усклађености пословања и поступања 

надзираних субјеката са законом и другим прописима који се мери помоћу 

контролних листи је око 90%. 

4) Број откривених и отклоњених  или битно умањених насталих штетних 

последица  по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције); 

У поступцима инспекцијског надзора донето је 27 решења за отклањање 

неправилности и недостатака.  Сачињено је 75 записника, 26 службене белешке, 18 

обавештења, 17 потврда да су пријављени уједи паса луталица и 2 захтева за 

покретање прекршајног поступка. Све неправилности су отклањане у кратком року 

због хитности, тако да није било више решења за налагање мера нити више  захтева 

за покретање прекршајног поступка.   

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду није утврђен рад нерегистрованих субјеката. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

У складу са Законом о инспекцијском надзору припрема се план рада, врши 

инспекцијски надзор по издатом налогу уз претходно обавештавање и користе 

контролне листе , тако да је поступак инспекцијског надзора код свих инспекција 

уједначен. 

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 

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; 



Благовремено је припремљен план инспекцијског надзора за 2019. годину и 

објављен на сајту општине Варварин. Редовне контроле су планиране по обастима 

надзора, тако да није могао да се предвиди број редовних надзора  Редовних 

инспекцијских надзора било је 46, а ванредних 56. Допунских налога за 

инспекцијски надзор није било. 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који 

врше друге инспекције; 

Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња, размењују се потребне 

информације и пружа помоћ при спровођењу њихових надзора на територији 

општине Варварин. Са општинским инспекторима се врши свакодневна сарадња и 

заједничке инспекцијске контроле. 

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  вршио је 1 инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. 

Од техничких средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA,(заједнички за 4 

инспектора, а користе га и друге службе) и рачунар. 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 

Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.  

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

У 2019. години није било жалби на решења инспектора. 

12)  Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на 

које су се односиле; 

У 2019. години била је једна притужба на рад инспектора, а због држања животиња  

у Варварину. Шеф инспекцијске службе је благовремено одговорио подносиоцу да 

је инспектор поступио у складу са одредбама  важеће Одлуке о држању домаћих 

животиња на територији општине Варварин. 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других 

облика стручног усавршавања  

- Обуке у оквиру пројекта ''Управљање отпадом у контексту климатских промена'' у 

Београду и Крушевцу, 

-  Дани инспектора у Чачку, 

-  Представљање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних 

услуга и улога зелених савета у Нишу. 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

У 2019. години  по налогу републичког комуналног инспектора  донете су нове 

одлуке и измене и допуне појединих којима су регулисане комуналне делатности: 

зоохигијена, димничарске услуге, јавни превоз путника ,обезбеђивање јавног 



осветљења,одлуке о погребним делатностима и сахрањивању и гробљима и одлука 

о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин. 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА и 

референтске свеске. 

16)  Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Послови општинског комуналног инспектора нису поверени послови.  

 

17)  Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција; 

У 2019. години покренута су 2 прекршајна поступка. Поступци су у процедури код 

прекршајног органа. 

 

 

 

 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                        Снежана Стефановић 
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ИЗВЕШТАЈ О 

РАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

БРОЈ: 02-1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

В а р в а р и н 

 јануар 2019. године 



 

УВОД 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/2015, 

44/2018  и 95/2018) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о раду на својој 

интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности инспекцијског 

надзора. 

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. 
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ИНСПЕКТОРИ 

комунални грађевински 
за друмски 
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ШЕФ ОДСЕКА  

за инспекцијски надзор 
инспектор за заштиту животне 

средине 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

за општу управу 
 заједничке 

послове 
 инспекцијски 

надзор 

НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 



 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

 

У вршењу инспекцијског надзора  грађевински инспектор поступа по: 

1.Закону о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'',   број 36/2015, 44/2018 и 

95/2018) 

2.Закон о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/2015, 83/2018) 

3.Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-

испр.64/2010- Одлука УС,24/2011, 121/2012,42/2013-ОдлукаУС,50/2013,132/2014,145/2014 

и 83/2018) 

4.Закону о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број 104/2016) 

5.Правилницима који су донети на основу наведених закона. 
 

1) Превентивно деловање инспекције; 

Честе контроле и обилазак терена од стране грађевинског инспектора имале су за циљ 

спречавање нелегалне изградње објеката. Број нелегално започетих објеката у 2018. години 

је смањен. 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и кругу лица 

обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено је на 

сајту општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Посебна пажња посвећена је спровођењу 

Закона о озакоњењу објеката. Достављана су обавештења власницима нелегално 

изграђених објеката пре 2015. године, након којих су се странке лично информисале о 

својим обавезама. У 2018. години сачињено је 173 таква обавештења. 

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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

На сајту општине објављене су контролне листе за редовни инспекцијски надзор 

грађевинског инспектора и коришћене су при инспекцијским надзорима, нарочито при 

контроли изградње објеката по дозволи. Усклађеност поступања надзираних субјеката је 

око 95%. Контролне листе су преузете са сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

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

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

У вршењу инспекцијског надзора сачињено је 34 записника са наложеним мерама,  донето 

је 18 решења. 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду утврђен је  рад нерегистрованих субјеката, односно субјеката 

који су започели изградњу без прибављене грађевинске дозволе. Донета су решења о 

обустави радова до прибављања грађевинске дозволе за 3 субјекта. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству; 

Користе  се контролне листе које су исте за грађевинске инспекторе на свим нивоима. 

Вршене су усмене консултације са републичким грађевинским инспекторима у појединим 

ситуацијама.   

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 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; 

 Извршено је 32 редовна инспекцијска надзора и 27 ванредна инспекцијска надзора.  Није 

било допунских налога за инспекцијски надзор. Нису завршена 6 инспекцијска надзора по 

службеној дужности, углавном се ради о забрани коришћења објеката или њихових делова  

због опасности од рушења.  

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који врше 

друге инспекције; 

 Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња, врше се заједничке контроле и 

размењују потребне информације (републички грађевински, водопривредни), са 

општинским инспекторима се врше заједничке контроле ( комунални). 
 

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  врши 1 инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. Од 

техничких средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA,(заједнички за 4 инспектора, а 

користе га и друге службе), фотоапарат и рачунар. 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 

Управне мере и радње предузимане су и доношене углавном у законским роковима, осим 

неколико изузетака, односно представки странака, које су због нерешеног претходног 

питања (није успостављена катастарска међа или др.)  морали да се решавају у дужем року.   

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених 

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

У 2018. години није  било жалби на решења  грађевинског инспектора. 
 

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

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

У 2018. години није било  писаних  притужби на рад грађевинског инспектора.  
 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других облика 

стручног усавршавања.  

Није било обука. 
 

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

Извршена је измена Закона о планирању и изградњи и Закона о озакоњењу објеката. 
 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем.  
 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Послови грађевинског  инспектора су поверени послови. Као и у свим областима 

инспекцијског надзора постоји велики број проблема у вршењу надзора на терену, као и 

велики број послова које инспектор обавља по налогу руководиоца. 
 



17)  Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

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

инспекција; 

У 2018.  години није било захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

 ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР 

Горица Вучковић 
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В а р в а р и н 

 фебруар 2020. године 

УВОД 



На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 

36/2015, 44/2018  и 95/2019) прописано је да инспекција објављује годишњи извештај о 

раду на својој интернет страници најкасније до 31. марта текуће године  за претходну 

годину. 

Обавезни елементи годишњег извештаја о раду  чине показатеље делотворности 

инспекцијског надзора. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

 

У вршењу инспекцијског надзора  инспектор поступа по: 

ИНСПЕКТОРИ 

комунални грађевински саобраћајни 

ШЕФ ОДСЕКА  

за инспекцијски надзор 
инспектор за заштиту животне 

средине 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

за општу управу 
 заједничке 

послове 
 инспекцијски 

надзор 

НАЧЕЛНИК 

Општинске управе 



        1. Закону о превозу у друмском саобраћају („Сл.гл.РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 
91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др.закони), 
         2. Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015, 
41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018 и 31/2019), 
       3. Закону о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“, бр. 68/2015 и 41/2018), 
       4. Закону о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр.36/2015 и 44/2018 и 95/2018) 
       5. Закону о путевима („Сл.гл. РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др.закон), 
       6. Закону о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 i 95/2018 – 
аутентично тумачење), 
       7. Одлуци о такси превозу путника на територији општине Варварин  (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 13/2017), 
       8. Закону о прекршајима(,,Службени гласик РС“број 65/2013,13/2016,98/2016-одлука 
УС), 
       9. Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 13/2017 и 6/2018), 
      10. Одлуци о управљању и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних 
путева на територији општине Варварин (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 5/2017), 
      11. Одлуци о јавном превозу путника на територији општине Варварин  (,,Сл.лист 
општине Варварин“ бр. 14/2018 и 14/2019), 
      12. Одлуци о јавним паркиралиштима (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 12/2019 и 
14/2019), 
      13. Одлуци о пешачкој зони (,,Сл.лист општине Варварин“ бр. 3/2018). 

  

1) Превентивно деловање инспекције; 

Предузимане су мере на спречавању оштећења путева, замени саобраћајне 

сигнализације и обележавање хоризонталне сигнализације. У циљу безбедности 

деце постављане су ограде за пешаке. 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима са подацима о броју и облицима ових активности  и 

кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање); 

Обавештавање јавности о свим активностима општинских инспектора и ЛС вршено 

је на сајту општине Варварин: www.varvarin.org.rs. Посебна пажња посвећена је 

превозу путника у друмском саобраћају – такси радње. 

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

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

На сајту општине Варварин објављене су контролне листе за инспекцијски надзор 

и то: за такси превоз, јавни линијски превоз путника, управљање и одржавање 

путева, обавезе носиоца права службености, обавезе корисника и сопственика 

земљишта које се граничи са путем, забрањене радње на путу. Контролне листе су 

коришћене у редовним инспекцијским надзорима. Ниво усклађености пословања и 

поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, који се мери 

помоћу контролних листи је око 85%. 

4) Број откривених и отклоњених  или битно умањених насталих штетних 

последица  по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције); 

У 2019. години донето је 78 решења, издато је 38 пропусница за улазак у пешачку 

зону, сачињено 19 записника, 4 обавештења,10 овера реда вожње.  



5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима; 

У овом извештајном периоду  није утврђен рад нерегистрованих субјеката. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству; 

Инспектор је сачинио план рада, надзирани субјекти су обавештавани о 

предстојећем инспекцијском надзору, инспекцијски надзори су вршени уз 

претходно издати налог и коришћење контролних листи, што је процедура по којој 

поступају сви инспектори.  

7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито у 

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; 

Благовремено је сачињен план рада за 2019. годину и објављен на сајту општине. 

Извршено је  17 редовних инспекцијских надзора, 97 ванредних инспекцијских 

надзора и 1 контролни надзор. Годишњим планом обухваћене су области надзора, 

тако да није утврђен тачан број редовних надзора за 2019. годину, па не може да се 

одреди број неизвршених надзора. Допунских налога није било.  

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзорима који 

врше друге инспекције; 

 Са републичким инспекторима је остварена добра сарадња и размењују потребне 

информације.  

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  врши 1 инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора нису коришћена посебна материјална средства. 

Од техничких средстава коришћени су: ауто OPEL ASTRA (заједничко возило за 4 

инспектора, а користе га и друге службе),  и рачунар. 

10)  Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције; 

Управне мере и радње предузимане су и доношене у законским роковима.  

11)  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

Није било жалби на решења инспектора. 

12)  Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на 

које су се односиле; 

У 2019. години није било писаних притужби на рад инспектора. 

13)  Обуке и други облици усавршавања инспектора, са бројем тих обука и других 

облика стручног усавршавања; 

-  2 састанка у Агенцији за безбедност саобраћаја на тему унапређења 

безбедности саобраћаја у локалним самоуправама; 



-   стручни семинар „ Унапређење система безбедности саобраћаја“ на 

Копаонику. 

-   ''Дани инспектора'' у организацији МИНС-а у Чачку 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

Извршена  је измена и допуна  Одлуке о јавном превозу путника на територији 

општине Варварин, донета је нова Одлука о јавним паркиралиштима на територији 

општине Варварин. 

15)  Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему; 

Уредно се врши евиденција предмета кроз интерни електронски систем МЕГА  и 

референтску свеску. 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора; 

Послови инспектора за  друмски саобраћај су изворни послови. 

17)  Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција; 

У 2019. години су поднета су два захтева за покретање прекршајна поступка и један 

прекршајни налог.Један захтев  је одбачен док је други у процедури код 

Прекршајног суда. Прекршајни налог је реализован, тј. плаћена казна. 

 

 

 

 

 

              САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

                          Владица Филиповић 

 

 

 


