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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Комунални инспектор
и
послови планирања заштите од елементарних непогода

Поводом обавезе писања годишњег извештаја о раду на основу члана 44.Закона о
инспекцијском надзору и објављивања истог на интернет страници Општине Жабари
обавештавам Вас да сам протекле 2017.године радио на свим редовним пословима обухваћеним
рефератом Комунални инспектор и послови планирања заштите од елементарних непогода који
се састоји од вршења инспекцијског надзора над законитошћу рада комуналних организација и
поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката, вршења надзора над спровођењем прописа који се односе на
кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга,
уређивања и одржавања објеката и јавних површина, пратио јавну хигијену, уређење општине,
јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода,
снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање,
гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају
пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других
јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне
хигијене, инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем
пословног имена, сарадња са надлежним органима у одржавању хигијене у општини, припрема
решења и старање о њиховом извршењу, подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за
уклањање ствари и предмета са јавних површина, израђује планску документацију у циљу
организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода која
обухвата превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава
њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних
непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, предлажем организацију
цивилне заштите, предлажем услове за успостављање интегрисаног система заштите и
спасавања у циљу обједињавања свих превентивних и оперативних мера заштите живота и
имовине грађана и ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају катастрофе
изазване природном или људском делатношћу. Обављао и друге послове по налогу председника
општине, начелника општинске управе и руководиоца одељења.
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- класификациони знак 355 комунална инспекција
У 2017. години формирано је 68 предмета, 18 записника, 4 решења, 2 захтева за покретање
прекршајног поступка, 11 извештаја о контроли дуванских производа на јавним површинама, 4
обавештењa, 24 службене белешке, 1 достава одлуке о радном времену Полицијској станици
Жабари, 1 оперативни план у вези спречавања нелегалног промета дувана и дуванских
производа који се обавља на јавним површинама у саству са годишњим планом инспекцијског
надзора, 1 предлог годишњег плана инспекцијског надзора у 2017.години, годишњи извештај
инспекцијског надзора у 2016. години, достављање извештаја у вези обављања комуналних
делатности у 2016.години, прослеђивање предмета 2, достава налога за уплату за заузеће јавне
површине при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара 2.
- 352 комунални предмети
У 2017. години формирано је 8 предмета, 2 записника, 2 службене белешке, 1 обавештење, 2
прослеђена предмета, 1 попуњен упитник о спровођењу Закона о добробити животиња и Закона
о ветеринарству
класификациони знак 54 – Захтеви грађана за накнаду штете настале услед
уједа паса луталица на територији Општине Жабари
У 2017. години формирано је 13 предмета, 12 потврда комуналне инспекције,
11 записника комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настеле услед уједа паса
луталица, 11 вансудских поравнања.
-

- Класификациони знак 344 – Саобраћајна инспекција и инспекција за путеве
У 2017. години формирано је 3 предмета. 2 обавештења, 1 достава Одлуке.
Класификациони знак 217 – Послови планирања заштите од елементарних
непогода
У 2017. години формирано је укупно 14 предмета и сви су обрађени.
-

Инспектор у свом раду је обављао пре свега превентивну функцију, док је репресивне
управне мере и радње предузимао само када се превентивном мером не може обезбедити циљ
инспекцијског надзора.
Инспекцијски надзор се превентивно спроводи упозоравањем субјекта инспекцијског
надзора на обавезе из прописа, указивањем на могуће штетне последице и предлагањем мера за
отклањање њиховог узрока, као и других сличних мера, при чему се примењује она мера која је
за субјекта инспекцијског надзора повољнија, ако се и таквом мером постиже прописана сврха.

Годишњи извештај инспекцијског
надзора у 2017.години сачинио
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
_______________________
Ненад Вујчић
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