
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Надлежност комуналне инспекције 

Одсек за инспекције као организациона јединица управе у саставу Одељења за грађевинске и 

комуналне послове општинске управе општине Сента, обавља послове инспекцијског надзора с 

првенственим циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и 

безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спречи или отклони штетне 

последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе посебно у области 

снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, 

управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним паркиралиштима, 

обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање 

чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске 

услуге, делатност зоохигијене, контроле заузећа јавних и других површина, контрола 

придржавања радног времена угоститељских објеката, контрола продаја на јавним површинама, 

надзор нерегистрованих стамбених заједница као и заштите јавног интереса. 

 

Поред инспекцијског надзора, одсек за инспекцијске послове у 2018. години континуирано је 

радио на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и представки 

грађана, праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада 

комуналне инспекције Комунална инспекција је редовно сачињавала евиденције, извештаје, 

усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима. 

 

Послове комуналног инспектора у 2018. години обављао је 1 инспектор . Комунална инспекција 

спроводи инспекцијски надзор на територији града Сента и организована је на принципу 

територијалне поделе терена по месним заједницама и сеоским насељима за сваку календарску 

годину. 

 

Општи показатељи 

Највећи број пријава односио се на држање домаћих животиња, пријава напуштених паса, 

одржавање зелених површина (кошење), штете (осечена стабла) на јавним зеленим површинама, 

уређење и чишћење неуређених отворених канала за одвод атмосферских вода, уклањање 

дивљих депонија, непоштовање кућног реда у стамбеним зградама, грејања станова из 

топлификационог система, уклањање монтажног објекта, ексхумација посмртних остатака, 

заузеће заједничких просторија у стамбеним зградама, одржавање дечијих игралишта, 

одржавање отворених канала за одвод атмосферских вода и сл. У циљу постизања законитости и 

безбедности инспектор је донео решења и то највише из области комуналног реда, постављања 

башти угоститељских објеката и привремених објеката. 

 

Показатељи делотворности 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности Ппревентивно деловање подразумева 

тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи 

физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа, давање 

предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, а чиме се 

подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза. 

Саветодавни разговори са странкама су усмерени на свакодневни део рада инспекције. Пружање 

стручне и саветодавне подршке спроводи се кроз вршење службених саветодавних посета, 

указивање на могуће штетне последице, достављање обавештења на терену са препорукама и  

упозоравање са обавезама, налагање предузимања или уздржавања од одређених радњи ради 



спречавања настанка штетних последица. Комунална инспекција је у току 2018. године на 

порталу http://www.zenta-senta.co.rs објавила контролне листе, прописе по којима поступа, 

бројеве телефона преко којих се могу добити одговори на разна питања, предложити решења, 

идеје или ставити примедбе. 

2. Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним 

листама На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани 

субјекти сврстани су у одређене категорије према којима је вршена инспекцијски надзор. 

 

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере У извештајном периоду констатован је известан 

број продаваца који продају и излажу текстилну робу, прехрамбене и друге производе на 

импровизованим тезгама (картонским кутијама, столовима) нарочито поред пијаца и 

трговинских објеката у центрима месних заједница чиме је значајно нарушен комунални ред. У 

циљу одржавања комуналног реда организовано је контрола продаја на јавним површинама, 

лица су легитимисана у већини случајева и осим усмених налога субјектима да уклоне робу, 

писани су прекршајни налози. Редовним инспекцијском надзором надзираних субјеката који 

нису поседовали одобрење надлежног органа за постављање и заузеће јавних површина 

постављањем летњих башти донета су решења којим им је наложено да одмах и без одлагања, 

покрену поступак за прибављање одобрења надлежног органа градске управе, као и да баште 

уклоне. Надзор нерегистрованих стамбених заједница. На основу наложених мера надзирани 

субјекат је покренуо процедуру и добио одобрење. 

 

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора У 2018. години извршен је редован 

инспекцијски надзор постављених башти угоститељских објеката и постављању мањих 

монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији 

насељеног места Сента. У току извештајне године извршено је ванредних инспекцијских 

надзора иницираних представкама грађана што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање 

записника, спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање 

неопходних података, састављање и доношење управних аката и обавештавање грађана. 

 

5. Координација инспекцијског надзора Руководилац Одсека за инспекцијске послове 

кординира рад комуналног испектора. У поступцима редовних или ванредних инспекцијских 

надзора Комунална инспекција општинске управе Сента прослеђивала је другим инспекцијама 

записнике о утврђеном чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у 

складу са чл. 30. Закона о инспекцијском надзору. Сталним присуством на месту одржавања реда 

инспектор је изрицао усмене налоге чиме је спречена продаја као и одлагање отпада и робе на 

јавним површинама. 

 

6. Придржавање рокова за поступање Комунални инспектор по пријему телефонских пријава 

или оних које стижу електронском поштом излазио на терен како би на основу процене степена 

ризика одлучивао о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности 

о чему су обавештавао подносиоце представки, а узимајући у обзир да је Законом о 

инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико се процени и утврди висок и критичан 

ризик, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по 

животну средину, безбедност или комунални ред. 

 

7. Законитост управних аката Комунални инспектор врши инспекцијски надзор над 

спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о комуналним 

делатностима, Закона о инспекцијском надзору и Закона о становању и одржавању зграда. О 

извршеном прегледу и радњама инспектор је састављао записнике а о резултатима обавештавао 



подносиоце представки. У случајевима када је у поступку надзора утврђено да одређени пропис 

није или је неправилно примењен инспектор је одржао јавну расправу и доносио решење. 

 

8. Притужбе на рад инспекције У 2018. години није било притужби на рад комуналне 

инспекције. 

 

9. Информациони систем Комунални инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора 

користе информационе податке АПР, РГЗ, добијају податке од МУП РС и користе их у складу са 

одредбама Закона о заштити података о личности, а служе се и евиденцијама података Одељења 

за имовинско-правне, комуналне и послове саобраћаја. 

 

10. Исходи поступања као извршни поступак код општинског суда за перкршаје Код 

општинског суда за прекршаје Сента 2018. године предато је 6 предмета за изршење 

прекршајног налога комуналне инспекције. 

 

Преглед предмета комуналне инспекције заведених у Одсеку за инспекцијске послове 

током 2018. године:   

1. Укупан број предмета 30 

2. Поступци по службеној дужности 18 

3. Поступци покренути по захтеву (пријави) 12 

4. Решено 29 

5. Донетих решења 6 

6. Поднето захтева за извршење код прекршајног суда на основу прекршајног налога 6 

8. Предмети у раду 1 

 

 

 

 

 

                                                                                              Комунални инспектор 

 

                                                                                      Барта Валерија дипл. инж. грађ. 

 

 


