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Одељења за инспекцијске послове
Делокруг рада Одељења за инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње;
послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности; становања и одржавања зграда,
послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине; послове инспекцијског надзора
у области друмског саобраћаја и послове инспекцијског надзора у области образовања. Врши
управно-правне послове у вези инспекцијског надзора; врши извршења извршних решења и друге
послове у складу са законом, статутом и одлукама општине.
Комунална инспекција
Koмунални инспектори су, у извештајном периоду, вршили инспекцијски надзор над
спровођењем одредаба следећих прописа: Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
бр. 36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018), Одлуке о одржавању јавних зелених површина
(„Службени лист општине Инђија“, 13/14 и 21/16), Одлуке о комуналном реду („Службени лист
општине Инђија“, број 03/13, 04/13 – исправка 05/13, 21/16 и 26/17), Одлуке о обављању комуналне
делатности управљање гробљима и погребне услуге („ Службени лист општине Инђија“, број 2/14 и
21/16), Одлуке о јавним просторима за паркирање („Службени лист опшине Инђија“ број 22/16 –
била на снази до дана 12.11.2018.године), Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Службени
лист општине Инђија“, број 23/18 – на снази од дана 13.11.2018.године), Одлуке о димничарским
услугама (“Службени лист општина Срема”, број 8/99), Одлуке о пијацама („Службени лист
општине Инђија“, број 11/14 и 21/16), Одлуке о сакупљању и одвођењу атмосферских вода
(„Службени лист општине Инђија“, број 03/15, 21/16 и 26/16), Одлуке о јавном водоводу
(„Службени лист општине Срема“, број 06/11 и „Службени лист општине Инђија“, број 14/14 и
26/16), Одлуке о јавној канализацији („Службени лист општине Срема“, број 06/11 и „Службени
лист општине Инђија“, број 14/14 и 21/16), Одлуке о држању кућних љубимаца на територији
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 014/14 и 21/16), Одлуке о управљању
комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине
Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 16/13, 07/14, 21/16 и 22/16), Одлуке о држању
домаћих животиња („Службени лист општина Срема“, број 18/08, 33/09 и 42/10 и „Службени лист
општине Инђија“, број 11/12 и 21/16), Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и
занатских објеката и објеката за приређивање игара за забаву („Службени лист општине Срема“,
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број 37/09, 42/09 и 15/10 и „Службени лист општине Инђија“, број 11/14 и 21/16),Одлуке о
обављању комуналне делатности зоохигијене („Службени лист општине Инђија“, број 04/14 и
21/16), Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама
(„Службени лист општине Инђија“, број 7/18), Одлуке о утврђивању минималне висине износа на
име трошкова ивестиционог одржавања заједничких делова зграде („Службени лист општине
Инђија“ број 30/17), Oдлука о висини износа за текуће одржавање зграда („Службени лист општине
Инђија“ број 30/17), Oдлука о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде
у случају принудно постављеног професионалног управника („Службени лист општине Инђија“
број 30/17), Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на територији општине Инђија („Службени лист општине
Инђија“, број 11/12 и 22/16) и Одлуке о регулацији саобраћаја у улици Војводе Степе у Инђији
(„Службени лист општине Инђија“ број 30/17).
Вршећи инспекцијски надзор, комунални иснпектори су у 2018. години сачинили следеће
акте, записнике и службене белешке:
записника и службених белешки ............................................................. 1531
решења....................................................................................................... 1426
закључак ....................................................................................................
0
решења о извршењу .................................................................................
9
захтеви за покретање прекршајних поступака.........................................
0
прекршајних налога................................................................................... 852
Табеларни приказ:
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по којима су донета акта и укупан број
Одлука о комуналном реду
Одлуке о уређењу јавних зелених површина
Одлуке о јавним просторима за паркирање
Одлука о јавној канализацији
Одлука о јавном водоводу
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У извештајном периоду, комунална инспекција вршила је инспекцијски надзор над
спровођењем Одлука о одржавању јавних зелених површина, одржавања и уређења зелених јавних
површина, доносећи решења, којима је налагала странкама уређење и одржавање зелених јавних
површина које се налазе испред њихових стамбених и пословних објеката, кошењем траве,
орезивањем зеленила, потркресивањем грана стабала дрвећа и др. Налагано је уклањање предмета и
ствари остављених на зеленим јавним површинама, посебно је уочен проблем паркирања возила на
зеленим јавним површинам, као и паркирање трактора и прикључних, пољопривредних машина на
зеленим јавним површинама у насељеним местима општине Инђија, посебно у руралним срединама.
Може се рећи да је интензивним радом инспекције и поступањем странака у решењима остављеном
року постигнуто да су јавне зелене површине у претежном делу уређене у складу са наведеном
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Одлуком. Проблем неодржавања јавних зелених површина испред напуштених кућа је актуелан и у
овом извештајном периоду, где се уређење зелене јавне површина вршило путем ЈКП „Комуналац“
Инђија доношењем решења о извршењу.
Инспекцијски надзор над споровођењем Одлуке о комуналном реду, везано за одржавање и
поштовање комуналног реда, у извештајном периоду су донета решења након извршених
инспекцијских надзора у току целе календарске године, посебно у периоду од 01. марта до 30.
новембра над заузећима површине јавне намене постављањем летњих башти, рахладних витрина и
фрижидера, постављених рекламних табли и ознака, са периодичним премером површине
извршеног заузећа површине јавне намене и утврђивањем да ли је заузеће исте извршено у складу са
датим урбанистичко-техничким условима и одобрењем-решењем Одељења за урбанизам,
комунално стамбене послове и заштиту животне средине. У овом извештајном периоду није било
већег непоштовања одредаба Одлуке о комуналном реду од стране надзираних субјеката који су
угоститељску делатност обављали у форми привредних друштава и предузетника. Интензиван
инспекцијски надзор спровођења Одлуке о комуналном реду везано за остављање ствари, предмета
и возила на површинама јавне намене, свој епилог имао је у издавању решења о њиховом уклањању
са површине јавне намене и у издавању прекршајних налога изрицањем новчаних казни.
Инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о пијацама, вршен је редовно на градској
пијаци у Инђији (пијачним данима – средом и суботом), као и на месној пијаци у Бешки (петком) и
у мањој мери у другим насељеним местима општине Инђија. У овој области и даље постоји проблем
продаје робе ван пијачног простора, посебно свежег воћа и поврћа које има сезонски карактер, али у
много мањој мери него ранијих година. И даље постоји проблем недостатка простора за продају
сезонских производа на велико, односно за продају робе са камиона, без закупљених тезги, као и
недостатак простора за паркирање камиона који доносе робу и коју продају унутар пијаце на
тезгама и ту се задржавају и након што изврше допремање робе до свог продајног места. Инспекција
је издавала прекшајне налоге и изрицала новчане казне лицима која су поступала супротно
важећим прописима о продаји ван продајног места. Везано за недостатак места за паркирање
камиона и за камионску продају робе у насељеном месту Инђија, сматрамо да би у неком наредном
периоду требало сагледати могућност за одређивање локације за овакву продају, како би се
наведени проблем решио.
Инспекцијски надзор над споровођењем Одлуке о сакупљању и одвођењу атмосферских
површинских вода током 2018. године комунална инспекција је наставила интензиван рад на
решавању комуналног проблема одвођења атмосферских вода. Инспектори су у складу са својим
овлашћењима налагали странкама да изврше чишћење канала и цевастих пропуста испред својих
стамбених објеката, што су странке извршавале у решењима остављеном року. Везано за проблем
одвођења атмосферских вода у насељеном месту Бешка и даље није решен проблем у ул. Мике
Антића, улица Расадничка, у улици Иве Андрића и улица Цара Душана према дунавској обали.
Решавање проблема сакупљања и одвођења атмосферских вода, као и решење, шире гледано,
проблема подземних вода (посебно у Новом Сланкамену и Новим Карловцима где су делимично
изведени радови на уређењу уличних канала) изискују знатна материјална средства, али је
неопходно приступити решавању, изградњи каналске инфраструктуре, односно комунално
опремати одређене улице у насељеним местима општине Инђија, сходно плану и програму
надлежног јавног предузећа „Инђија пут“ Инђија, преко кога се спроводе наведени
инфраструктурни радови. Проблем сакупљања и одвођења површинских атмосферских вода у
насељеном месту Инђија посебно је био изражен у току летњег периода приликом временских
непогода у виду обилних падавина и олујног ветра, када су на интервенције излазиле екипе ЈКП
„Комуналац“ ЈКП „Водовод и канализација“ и Ватрогасна полиција. Посебно изражен проблем
сакупљања и одвођења атмосферских вода у насељеном месту Инђија инспектори овог одељења су
идентификовали на појединим локацима који представљају критичне тачке и налазе се у насељеном
месту Инђија и то: угао улица Југ Богдана и Вука Караџића, плато испред објекта „Универекспорт“
и стамбене зграде преко пута испред кбр. 20. Југ Богдана, испред Блока 63 и кбр 54, угао улица Југ
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Богдана и Младена Стојановића, угао улица Макисма Горког и Краља Петра, улица Петра Кочића у
делу девијације према улици Николе Бурсаћа, Војвођанска улица кбр. 62-68, улице Алексе Шантића,
Бранислава Нушића и Омладинска (све у делу од улица Његошеве до улице Стевана Сремца), зграда
колективног становања преко пута Културног центра у улици Обилићев венац, угао улица Дунавске
и Виноградарске, угао улица Бошка бухе и Ивана Милутиновића, улица Далматинска нижи делови,
улица Горчилова код трафо станице (балон сале), угао улица Вере Мишчевић и Његошеве, улица
Голубиначка у делу кбр. 21-29, трећи део улице Сремске од кбр. 80 до 98 (потез од улица Књаза
Милоша до Бранка Ћопића). Такође изражен је проблем у насељеном месту Нови Сланкамен у
улицама Фрушкогорска од Цара Душана (десна страна) до хладњаче. О свим наведеним локацијама
обавештено је ЈП „Инђија пут“ Инђија, коме је поверено вршење предметне комуналне делатности.
У извештајном периоду вршен је инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о управљању
комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине
Инђија. Везано за проблем одлагања комуналног отпада ван депоније може се рећи да и даље
постоје депоније на одређеним локацијама насељених места или викенд насеља, односно уз локалне
путеве општине на којима су грађани формирали тзв. „дивље депоније“, а посебно изражен
комунални проблем за грађане представљају ове депоније на локацијама у Новом Сланкамену (на
крају улице Бранка Радичевића) у Новим Карловцима (иза сеоског гробља) у Марадику (на крају
улице Жарка Зрењанина) и у Крчедину (викенд насеље „Бресквик“ и „Јанда“). Ове депоније су
дугогодишњи проблем. Везано за одлагање отпада ван депонија, тешкоће у његовом решавању,
представља чињеница да грађани не желе да пријаве лица која затекну у вршењу прекршаја,
односно не желе да се појаве као сведоци у поступку издавања прекршајних налога, односно у
прекршајном поступку, те у том случају не постоје валидни докази за процесуирање ових случајева.
Решење ових комунални проблема у знатној мери би се сузбило постављањем видео надзора на
наведеним локацијама, на основу кога би се идентификовали прекршиоци и након тога
санкционисали издавањем прекршајних налога ирзицањем новчаних казни од стране комуналних
инспектора, где би видео запис представљао валидан доказ како за органе управе, тако и за
прекршајни суд у прекршајном поступку за случај да прекршилац по издатом преркшајном налогу
поднесе захтев за судско одлучивање, у ком случају прекршајни налог има карактер захтева за
покретање прекршајног поступка, где на страни лица против кога је поднет захтев за покретање
прекршајног поступка постоји претпоставка невиности а терет доказивања је на стране органа који
је поднео захтев.
Вршећи инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о држању домаћих животиња,
комунални инспектори су редовно вршили инспекцијски надзор над одвожењем стајњака из
домаћинстава држалаца домаћих животиња у складу са наведеном одлуком и који испуњавају
услова за држање истих. У надзору над споровођењем ове одлуке и даље највећи проблем и највише
пријава грађана везано је за држање домаћих животиња у близини објеката колективног становања и
школа где се налазе одређени држаоци домаћих животиња којима је пољопривредна производња
основна делатност. У 2018. години инспектори су код таквих домаћинстава вршили инстензивну
контролу одвожења стајњака.
Инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о држању кућних љубимаца на територији
општине Инђија, вршен у смислу контроле услова држања кућних љубимаца (превасходно паса и
мачака). Након контроле услова држања комунални инспектори су налагали власницима држаоцима
кућних љубимаца да исте држе тако да не могу напустити двориште и угрозити суседе и
пролазнике, контрола да ли је извшрена редовна вакцинација и чиповање, постављање
упозоравајуће табле на присуство пса у објекту. Посебан проблем и даље представљају пси
луталице односно напуштени пси.
Инспекцијски надзор током 2018.године није вршен над спровођењем Одлуке о радном
времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара за
забаву. По наведеној Одлуци у 2018. години комунални инспектори су издавали прекршајне
налоге и изрицали новчане казне искључиво по основу записника полициских службеника ПС
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Инђија, у којима су констатовани предузетници који су прекорачили радно време прописано
одлуком и који су садржали све потребне елементе (време, место и начин извршења) за издавање
прекршајних налога.
Инспекцијски надзор над спровођењем Одлуке о oпштим правилима кућног реда у
стамбеним и стамбено-пословним зградама, којом су регулисана права и обавезе власника посебних
делова – станова, пословних простора, гаража, гаражних места и гаражних боксова у стамбеним и
стамбено-пословним зградама. У току 2018.године ради спровођења Закона о становању и
одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016) остварено је значајно превентивно
деловање комуналне инспеције обавештавањем надзираних субјеката о правима и обавезама,
пружањем стручне помоћи, тумачењем и објаљивањем прописа, као и корективно деловање
вршењем инспекцијског надзора над стамбеним заједницама које се нису регистровале и изабрале
управнике те извршиле регистрацију односно упис у Регистар стамбених заједница који се води код
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, све у складу са
наведеним законом, издавањем записника и налагањем мера са остављеним роковима за поступање,
односно издавањем решења и налагањем мера са остављањем рокова за поступање и коначно са
предлозима комуналне инспекције као законом овлашћеног предлагача ради покретања поступка
увођења принудне управе које води Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине, над стамбеним заједницама које нису поступале по раније наведеним налозима
инспектора из записника односно решења. Комунални инспектори су поступали по представкама
власника посебних делова и управника зграда, те су издавали решења којима су налагали мере ради
отклањања неправилности општих правила кућног реда.
Инспекцијски надзор на спровођењем Одлуке о јавним просторима за паркирање (била на
снази до дана 12.11.2018.године) и Одлуком у управљању јавним паркиралиштима (на снази од дана
13.11.2018.године) резултирао је доношењем решења о уклањању возила са простора јавних
паркиралишта и издавањем прекршајних налога. Евидентан је проблем непрописног паркирања на
јавним паркинзима и то највише на локацијама у близини центра насељеног места Инђија (Блок 44 локација између зграде суда – Основни суд Стара Пазова - Судска јединица Инђија и маркета „Дис“,
улице Југ Богдана, Новосадска и Краља Петра I и др.). Овај проблем би се ефикасно решио
ангажовањем паук возила. Такође је потребно сагледати могућност одређивања локације за
паркирања мотора и мотоцикала, јер постоји проблем, посебно лети када власници предметна
возила паркирају у Војводе Степе у пешачкој зони и другим локацијама. Код решавања овог
комуналног проблема значајан допринос очекује се од службеника ПС у Инђији. Проблем
непрописног паркирања би се могао смањити увођењем тзв. „паук“ службе.
Комунални инспектори су вршили и друге надзоре над применом одлука из области
комуналних делатности али у мањем обиму.
На управне акте које су донели комунални инспектори странке нису изјављивале жалбе.
У смислу информација и података са објашњењима о извршеном инспекцијском надзору у
2018.години посебно треба истаћи, да се превентивно деловање комуналне инспекције огледа у
спречавању, односно битном умањењу вероватних настанака штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе, посебно у областима одржавања комуналног реда, коришћења
јавних паркиралишта, управљања комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне
намене, спровођења одлука о области држања домаћих животиња и кућних љубимаца, на начин да
су надзирани субјекти добили одговарајућа упутства и савете у погледу усклађености свог
пословања односно понашања са позитивним прописима.
У делу обавештавања јавности и пружања стручне и саветодавне подршке, треба истаћи да су
све важеће одлуке које примењује ова инспекција, а таксативно су наведене у овом извештају,
објављене на интернет страници Општине, као и контролне листе које су предвиђене за редован
инспекцијски надзор. Инспектори по потреби у седишту одељења и на терену пружају све
неопходне информације, сугестије надзираним субјектима и грађанима, такође се посредством
јавних медија достављају саопштења за јавност, као и гостовање руководиоца инспекције у
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информативним програмима локалних медија, све у циљу законитог и правилног пословања
односно понашања надзираних субјеката. Према нерегистрованим субјектима у смислу Закона о
инспекцијском надзору нису вршени надзори у 2018.години, нити је поступано по овлашћењима
која су предвиђена за комуналне испекторе Законом о трговини у смислу контроле продаје ван
продајног места и истицања фирме и радног времена.
Комунална инспекција је реализовала у претежном делу све планиране активности које су
биле предмет Плана рада за 2018.годину, јер су сви предмети по пријавама грађана, а покренути по
службеној дужности окончани у законским роковима, поступајући по уједначеној пракси у свим
ситуацијама према странкама у поступку.
Комунална инспекција је у извештајном периоду остварила сарадњу са другим инспекцијама
(ветеринарска, тржишна, инспекција рада, туристичка, противпожарна, пореска управа и сл.) на
начин да су размењене релевантне информације, подаци, прослеђивање дописа надлежним
органима, док заједничких инспекцијских надзора у смислу Закона о инспекцијском надзору није
било.
Комунална инспекција има задовољавајуће материјално-техничке и кадровске ресурсе и
опрему за извршавање свих послова из изворне надлежности јединица локалне самуправе, као и
поверених послова.
У овом извештајном периоду поднета је један притужба на рад комуналне инспекције од
стране Кочиш Ивана из Београда дана 21.08.2018.године по којој је руководилац инспекције
Начелник овог одељења донео Одлуку број: 070-14/2018-IV-05 од дана 07.09.2018.године којом је
притужба одбијена као неоснована.
У току 2018.године комунални инспектори издали су укупно 852 прекршајна налога за
извршене прекршаје који су прописани и за које су прописане новчане казне у фиксном новчаном
износу одлукама Скупштине општине Инђија. У структури овако издатих прекршајних налога, по
основу Одлуке о јавним просторима за паркирање и Одлуке о управљању јавним паркиралиштима
издато је 653 прекршајна налога, по основу Одлуке о комуналном реду издато је 195 прекршајних
налога и по основу Одлуке о радном времену издата су 4 прекршајна налога.
У 2018. години на текући рачун јавног прихода општине Инђија – Приход од новчаних казни
за прекршаје који су прописани одлукама Скупштине општине Инђија, број: 840-743351843-13,
уплаћено је укупно 3.374.250,00 динара. По основу пресуда Прекршајног суда у Руми уплаћено је
237.500,00 динара, док је по основу издатих прекршајних налога и принудних извршења коначних и
извршних прекршајних налога које су издали инспектори овог одељења уплаћено 3.136.750,00
динара.

Грађевинска инспекција
У току 2018.године грађевински инспектор је вршио инспекцијски надзор над применом
одредаба Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуке о условима и мерама које је потребно
обезбедити и спровести у току уклањања објеката („Службени лист општине Срема“, бр. 42/09 и
„Службени лист општине Инђија“, бр.26/16), а посебно у области надзора над бесправном градњом
објеката, изградњом, реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и др. Такође је вршен надзор над
применом норматива и стандарда који се односе на изградњу објеката и извођење радова, надзор
извођења радова по пројектној документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, као и
друге послове надзора из ове области. У извештајном периоду вршен је и инспекцијски надзор
коришћења објеката који представљају опасност за околину.
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У 2018. години, по основу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 36/2015
и 83/2018), по ком закону је један од начина којим се покреће поступак озакоњења објеката (и
доношење решења о уклањању које се прослеђује Одељењу за урбанизам, комунално - стамбене
послове и заштиту животне средине на поступак озакоњења (даљу надлежност). У том смислу су на
основу пописних листа сачињених од стране грађевинске инспекције, доношена решења о
уклањању пописаних незаконито изграђевних објеката на територији општине Инђија, по службеној
дужности, како то предвиђају одредбе наведеног Закона, те су решења достављана странкама у
поступку и Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.
Обезбеђена је правилна примена Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 – испр., 64/2010 – УС - одлука, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Правилника о поступку доношења и
садржини програма уклањања објеката („Сл.гласник РС“, бр. 27/2015). Програм је био јавно
доступнан на интернет страници Општине.
У овом извештајном периоду, грађевинска инспекција је против одговорних лица привредних
друштвава инвеститора и извођача радова, као и против физичког лица извођача радова, поднела
укупно шест кривичних пријава за кривично дело из чл. 219 а КЗ РС – Грађење без грађевинске
дозволе, надлежном јавном тужилаштву, укупно две пријаве за привредни преступ надлежном
јавном тужилаштву и један захтев за покретање прекршајних поступака надлежном Прекршајном
суду у Руми.
У оквиру извештајног периода против донешених решења ове инспекција, као првостепеног
органа, изјављено је укупно 10 жалби на решења донета у управном поступку по којима је
надлежни другостепени орган поступао на начин да је једно ожалбено решење поништио и вратио
првостепеном органу на поновни поступак, по четири изјављене жалбе још увек се води поступак
пред другостепеним органом који по истима није донео одлуку, док је у пет предмета другостепни
орган одбио жалбе као неосноване.
Превентивно деловање ове инспекције у извештајном периоду своди се на свакодневни
обилазак терена и уочавање незаконитости и неправилности, објављивање контролних листа и
прописа из ове области на интернет страници Општине, ради упознавања правних субјеката са
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њиховим правним дејством, све у циљу законитог пословања и правилног понашања. Обавештавање
јавности путем медија вршено је нарочито по питању броја и врсте пописаних незаконито
изграђених објеката на територији општине, објашњавањем прописа и процедура из обе области
који су услов за озакоњење објеката. Грађевинска инспекција свакодневно у свом раду
заинтересованим лицима у смислу превентивног деловања и спречавања наступања штетних
последица, даје стручна тумачења, објашњења, савете и мишљења везана за примену прописа из
своје надлежности.
Приликом редовних инспекцијских надзора у оквиру централних обједињених електронских
процедура везаних за издавање електронских грађевинских дозвола и употребних дозвола, вршено
је попуњавање контролних листа, где је констатовано законито и правилно поступање инвеститора,
односно извођача радова по наведеним процедурама и поступање по уједначеној пракси
инспекцијског надзора, предмету, мерама и сл. У оквиру наведених процедура у централном
информационом систему вођено је укупно 86 поступака у току 2018.године.
Грађевинска инспекција је у извештајном периоду у свему поступила у законским роковима
везано за поступање по службеној дужности, по представкама грађана и правних лица, приликом
редовних и ванредних као и допунских инспекцијских надзора.
У извештајном периоду није било заједничких инспекцијских надзора са другим
инспекцијским органима.
Грађевинска инспекција је у извештајном периоду поседовала све неопходне ресурсе,
материјалне, техничке ради вршења инспекцијског надзора.
Притужби на рад инспекције није било у овом извештајном периоду.
Инспектор за друмски саобраћај
У току 2018.године инспектор за друмски саобраћај је вршио инспекцијски надзор над
применама одредаба следећих прописа: Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, број 68/15, 41/2018, 44/2018 – др.закон и 83/2018), Закона о превозу терета
у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15 и 41/2018), Закона о путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/2018), Одлуке о општинским путевима и улицама на територији
општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 21/2016), Одлуке о некатегорисаним
путевима на територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 21/16), Одлуке о
категоризацији општинских путева и улица на територији општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ број 22/16), Одлуке о такси превозу („Службени лист општине Инђија“ број
28/2018), Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Инђија („Службени лист
општине Инђија“ број 27/2017), као и над другим прописима, законским и подзаконским актима .
Вршећи инспекцијски надзор над применом горе наведених прописа инспектор је донео следеће акте:
- решења......................................................................... 118
- записници...................................................................... 82
Табеларни приказ:
НАДЗОР / ОДЛУКЕ
по којима је вршен надзор и донета акта у
предметном извештајном периоду
Одлука о ауто такси превозу
Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним
путевима, јавним површинама и јавној расвети на
територији општине Инђија
РЕШЕЊА
118

У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај је интензивно вршио надзор над
стањем коловоза, локалних путева, као и и саобраћајне сигнализације на општинским путевима и
8

улицама и у сарадњи са ЈП „Инђија пут“ Инђија предузимане су мере на решавању проблема
крпљења ударних рупа, замени и санирању саобраћајне сигнализације. Налагано је кошење растиња
у зони путног појаса, раскрсница и улица које је било неопходно ради обезбеђења несметаног и
безбедног одвијања саобраћаја. Предузимане су мере и наређено је уклањање рекламних ознака и
табли постављених у путном појасу без одобрења надлежног органа.
У овом извештајном периоду, као и ранијих година, истиче се проблем са недовољни бројем
места на ауто - такси стајалишту.
На територији оптшине Инђија нема уочених тзв. „дивљих“ такси превозника. Овај превоз
обављају само лица која су регистрована за обављање такси делатности.
Јавни превоз Инђија функционише коректно, поласци су на време уз извесна одступања.
На решења инспектора за друмски саобраћај у извештајном периоду нису изјављиване жалбе.
У погледу превентивног деловања у смислу спречавања или битног умањивања вероватних
настанака штетних последица, посебно се истиче деловање у правцу исправности коловоза
(крпљење ударних рупа), одржавања ивичњака, путног појаса уопште, одржавања растиња,
уклањање привремено постављених предмета у путном појасу (стубова, стубића, рекламних паноа и
сл.) одржавање саобраћајне сигнализације у исправном и функционалном стању, надзор над
вршењем ауто-такси превоза у смислу контроле исправности и комфора ових возила – естетских
контрола, све у циљу безбедности саобраћаја и законитог пословања и понашања.
План рада за 2018. годину остварен је у претежном делу, вршењем инспекцијског надзора
над одлукама из области саобраћаја и путева у оквиру поверених и послова из изворне надлежности
јединица локалне самоуправе, јер су сви предмети по пријавама грађана а покренути по службеној
дужности окончани у законским роковима, поступајући по уједначеној пракси у свим ситуацијама
према странкама у поступку.
Инспекцијски надзор вршен је као самосталан и није било координације са другим
инспекцијама нити заједничких инспекцијских надзора у смислу Закона о инспекцијском надзору.
Инспектор за друмски саобраћај у извештајном периоду имао је на располагању све потребне
ресурсе за вршење инспекцијског надзора, материјалне, техничке и кадровске.
По извршеним инспекцијским надзорима и наложеним мерама ради отклањања
незаконитости и неправилности надзирани субјекти су поступали у остављеним роковима који су
опредељивани према околностима конкретног случаја надзора.
Инспектор за заштиту животне средине
Инспектор за заштиту животне средине у свом раду врши инспекцијски надзор над применом
одредаба Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. Закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016), Закона о процени утицаја
на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009), Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 25/2015), Закона о
управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о заштити од
буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.36/2009 и 88/2010), Закона о заштити ваздуха
("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), као и других закона из области заштите животне
средине и одговарајућих подзаконских аката које уређују ову област. Инспектор за заштиту
животне средине врши инспекцијски надзор и над применом Одлуке о мерама за заштиту од буке,
Одлуке о систематској дератизацији и дезинсекцији, Одлуке о држању домаћих животиња, Одлуке о
комуналном реду и Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним
зградама.
У извештајном периоду инспектор је извршио 57 редовних надзора над привредним
субјектима који су потенцијални загађивачи животне средине у којима су сачињени записници о
инспекцијском надзору.
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Донето је 13 решења, и то на основу:
-Закона о заштити од буке
.............................................................4
-Закона о управљању отпадом .......................................................... 4
-Закона о заштити ваздуха
.........................................................4
-Закона о заштити од нејонизујућег зрачења ..................................1
У извештајном периоду извршено је 19 ванредних надзора по представкама физичких и
правних лица. Такође, извршено је 7 визуелних ванредних надзора у привредном друштву
„ФАРМИНА“ Д.О.О. у Инђији, где је контролисан рад филтерских система, а у привредном
друштву „Костас а Захариа“ Д.О.О. извршено је 6 надзора.
Извршено је 8 ванредних утврђујућих надзора по захтевима надзираних субјеката и сачињено
8 записника о испуњености услова за обављање делатности, у складу са Законом о инспекцијском
надзору.
Такође у извештајном периоду инспектору је достављено укупно 9 извештаја надзираних
субјеката - привредних друштава и то: 3 извештаја о нивоу буке, 3 извештаја о мерењу емисије
гасова, један извештај о квалитету отпадних вода, један извештај о одржавању филтерских система
и један извешај о електромангнетном зрачењу.
У току 2018.године овом одељењу је од стране Прекршајног суда у Руми достављено укупно
57 судских одлука, пресуда и решења, у предметима у којима су захтеве за покретање прекршајног
поступка поднели инспектори овог одељења за прекршаје који су прописани одлукама Скупштине
општине Инђија и који су извршени на територији општине Инђија, где је постојала стварна и месна
надлежност инспектора овог одељења:
- Осуђујуће пресуде: укупно 14. Пресуде се, углавном, односе на прекршаје непрописног
паркирања (по Одлуци о јавним просторима за паркирање), прекршај остављања возила, као
и ствари и предмета на површини јавне намене, продаја робе ван продајног места,
непрописно заузеће површине јавне намене (по Одлуци о комуналном реду), као и за
прекршаје прекорачења радног времена угоститељских објеката (по основу Одлуке о радном
времену...).
- Ослобађајуће пресуде: укупно 16 слобађајућих пресуда. Странке су ослобођене одговорности
јер у овим поступцима није доказано да су извршили прекршаје који су им захтевима за
покретање прекршајних поступака стављени на терет ( за прекршаје непрописног заузећа
површине јавне намене, за прекршај непрописног паркирања, за прекршај прекорачења
радног времена, за прекршај неовлашћеног превоза путника у друмском собраћају);
- Обустава поступка: Решења о обустави прекршајног поступка укупно - 25. Разлог обуставе
прекршајног поступка је наступање апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка
и
- Прекид поступка: Решења о прекиду прекршајног поступка укупно - 2. Разлози за прекид у
оба случаја су били недоступност окривљених прекршајном суду.
Табеларни приказ:
ОДЛУКЕ
Ослобађајуће
Осуђујуће
Обустава поступка
Прекид поступка
УКУПНО

Пресуде

Решења

16
14
25
2
57

У 2018. години на текући рачун јавног прихода општине Инђија – Приход од новчаних
казни за прекршаје који су прописани одлукама Скупштине општине Инђија, број: 840-74335184310

13, уплаћено је укупно 3.374.250,00 динара. По основу пресуда Прекршајног суда у Руми уплаћено
је 237.500,00 динара, док је по основу издатих прекршајних налога и принудних извршења коначних
и извршних прекршајних налога које су издали инспектори уплаћено 3.136.750,00 динара.

Систем 48
Путем Кол центра општине Инђија - „Систем 48“ у 2018. години, овом одељењу прослеђено
је укупно 386 захтева странака по којима су подносиоцима захтева инспектори овог одељења
доставили одговоре, као повратну информацију кроз систем, од ког броја је 225 било из
надлежности комуналне инспекције или 58,29% од укупног броја, 62 из надлежности инспектора за
заштиту животне средине или 16,06% од укупног броја, 58 из надлежности грађевинског инспектора
или 15,03% од укупног броја, 24 из надлежности инспектора за друмски саобраћај или 6,22% од
укупног броја и остали захтеви 17 или 4,40% од укупног броја за које су подносиоци захтева добили
одговоре. Oд укупно 386 захтева за ово одељење, интервенцијом инспектора на терену решено је
198 захтева или 51,30% од укупног броја, покретањем управног поступка по службеној дужности и
налагањем мера решењима инспектора решено је по основу 137 захтева или 35,49% од укупног
броја, 8 захтева је било непрецизно и по овим захтевима није било могуће поступати или 2,07% од
укупног броја, а по 43 поднета захтева или 11,14% од укупног броја инспектори овог одељења су
били стварно ненадлежни за поступање о чему су подносиоци захтева обавештени и упућени,
односно који захтеви су прослеђени надлежним државним органима, органима АП или јединица
локалне самоуправе, односно јавним предузећима, установама и др. року од 48 часова од момента
поднетог захтева.
НАДЗОР / СТАТУС
Комунална инспекција
Грађевинска инспекција
Инспектор за заштиту животне средине
Инспектор за друмски саобраћај
УКУПНО

Поднети захтеви
225
58
62
24
335

Решени
захтеви

198

Управни
поступци

137

Просветни инспектор
Просветни инспектор врши инспекцијски надзор на основу члана 5. став 1. Закона о
просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 27/18), члана 2. став 1. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18) и члана 18. Закона о
државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18).
Послове просветне инспекције из члана 5. став 1. Закона о просветној инспекцији („Службени
гласник РС“, број 27/18), обавља просветни инспектор општине Инђија (службена легитимација издата од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, рег. бр.12 - 0190/12, на име Оливера Мочевић).

Послови инспекцијског надзора просветног инспектора обухватају, пре свега, контролу
спровођења следећих закона: Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/17 и 27/18), Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник
РС“ бр. 55/13, 101/17 и 27/18), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник
РС“, 55/13, 101/17 и 27/18), Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС“, бр. 18/10, 101/17 и 27/18), Закона о образовању одраслих („Службени гласник
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РС“, бр. („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17 и 27/18), Закона о дуалном образовању („Службени
гласник РС“, бр. 101/17) и Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/18).
Поред поменуте контроле, просветни инспектор врши и контролу спровођења прописа
донетих на основу предње наведених законских прописа, као и изрицање мера и контролу њиховог
извршења.
Ради остваривања циља инспекцијског надзора, просветни инспектор је дужан да, сагласно
одредби члана 13. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и
95/18), превентивно делује. У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, просветни
инспектор општине Инђија спроводи Годишњи план просветне инспекције, који је објављен на
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Београд, као и на интернет
страници Општине.
Спроводећи исти, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године, просветни
инспектор Општинске управе општине Инђија је, у оквиру пописа аката број: 614-1/2018-IV-05,
поступао у 127 предмета, и то:
1. редовни инспекцијски надзор (по службеној дужности) у Предшколској установи
„Бошко Буха“ Инђија, основним и средњим школама са територије општине Инђија, према
Плану ресорног министарства за школску, односно радну 2017/18 и 2017/18 годину који је у
потпуности реализован (13 предмета).
2. ванредни инспекцијски надзор (по службеној дужности) у Предшколској установи
„Бошко Буха“ Инђија, основним и средњим школама са територије општине Инђија, према
Плану ресорног Министарства за школску, односно радну 2017/18 и 2018/19 годину који је у
потпуности реализован (укупно 41 предмет, односно 6 предмета више од планираног броја из
Плана ресорног министарства за школску, односно радну 2017/18 и 2018/19 годину).
3. контролни инспекцијски надзор (по службеној дужности) у основним и средњим
школама са територије општине Инђија (6 предмета).
4. превентивно деловање - саветодавне посете, у складу са одредбама Закона о
инспекцијском надзору (Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18) - (14 предмета).
5. остали предмети који се односе на поступање инспектора (према подносиоцима
представки које нису захтевале покретање поступка инспекцијског надзора, извештавање и
информисање као и све облике сарадње са ресорним министарством, покрајинском
просветном инспекцијом, заштитником грађана, надлежним органима у општини Инђија и
др).

Начелник одељења
Бранислав Мазињанин дипл.правник
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