
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА  

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ УБ ЗА 2018 ГОД.  

 

 

 

 

  Одељење за инспекцијске послове обавља инспекцијки надзор над 

извршававњем прописа из надлежности општине, и то: грађевинске, саобраћајне, 

просветне, комуналне и инспекције заштите животне средине. 

 

 

 

1. Грађевинска инспекција 

 

 

 

Грађевински инспектор, поступајући у складу са.  Закона о планирању и изградњи 

(“Сл. Гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправке, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 25/13, 132/14,  145/14 

и 83/18),  Закона о озакоњењу (“Сл. Гласник РС” бр. 96/15, 83/18),Закона о општем 

управном поступку (“Сл. Гласник РС” бр. 18/16) и осталим прописима који дефинишу 

област његовог деловања, те у складу са његовим дужностима и обавезама, вршио је 

инспекцијску контролу по пријави правних и физичких лица, а и по службеној дужности. 

У периоду од 01.јануара 2018 године приспело је 23 пријаве, па је формирано 23 

предмета редовна пријављена предмета. Такође у истом временском интервалу 

грађевински инспектор је водио и поступке издавања решења о рушењу објеката за 

поступак озакоњења, у том временском интервалу издато је 2863 решења за покретање 

поступка озакоњења. 

По приспећу пријава грађевински инспектор је излазио на лице места, правио 

записнике, позивао странке за давање изјава, прикупљао потребне акте и податке, доносио 

решења, прослеђивао жалбе странака и решења другостепеног органа.  

Послато је 2869 решења за рушење бесправно саграђених објеката, 0 решење о 

затварању градилишта и рушење, 0 решења о обустављањну извођење радова, 6 закључака 

о дозволи извршења, направљено је 15 записника, 400 заључка о обустављању управног 

поступка, 1 решења о забрани коришћења објекта, 0 кривична пријава. Грађевински 

инспектор је извршио преглед 2 активна градилишта у наведеном периоду. 
Поред активних предмета из 2018. године грађевински инспектор је радио и на 

предметима из 2015, 2016, 2017  и 2018 године. 

 

 

2. Инспекција за заштиту животне средине 

 

 

Инспектор за заштиту животне средине, поступајући у складу са Законима из 

области заштите животне средине, Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 

36/2015), Закона о општем управном поступку (“Сл. Гласник РС” бр. 18/2016)  и осталим 



прописима који дефинишу област његовог деловања, те у складу са његовим дужностима 

и обавезама, вршио је инспекцијску контролу  по пријави правних и физичких лица и по 

службеној дужности. 

У периоду од 01.јануара 2018. године приспело је 8 пријава, а у 4 случаја Инспектор за 

заштиту животне средине је поступио по службеној дужности, па је формирано 12 

предмета. 

По приспећу пријава инспектор за заштиту животне средине је излазио на лице места, 

правио записнике, позивао странке за давање изјава, прикупљао потребне акте и податке, 

доносио решења, закључке, прослеђивао жалбе странака и решења другостепеног органа.  

Послато је 2 решења о одбацивању захтева, 1 мишљење да се може издати дозвола за 

складиштење и третман неопасног отпада, написано је 7 записника. 

 

 

3. Комунална инспекција 

 

Комунална инспекција ради на основу Закона о комуналним делатностима ( '' 

Сл.гласник РС'', бр.  88/2011, 104/2016 и 95/2018 ) и општинских Одлука које доноси 

Скупштина општине Уб ( ''Сл. гл. Општине Уб'' бр. 15/09;3/207; 27/2012 ). Два комунална 

инспектора вршили су инспекцијски надзор над применом ових одлука. Тренутно стање је 

са бројем 141.           

16 прекршајних пријава је поднето углавном у вези кршења Одлука о радном 

времену локала и угоститељских објеката на теиторији Општине Уб и ван пијачне продаје. 

Највише је решења донето по Одлуци о државању комуналне хигијене на територији 

оштине Уб, која су испоштована у наложеном року инспектора. Асистенција полиције је 

тражена приликом ван-пијачне продаје на сточној пијаци и контроле радног времена 

лојкала. Донете су  правно-снажне пресуде у корист буџета општине Уб. 

 

 

 

4. Саобраћајна инспекција 

 

Саобраћајни инспектор поступајући у складу са законима и прописима који дефинишу 

област примене и деловања - Закон о безбедности саобраћаја на путевима  ( ''Сл. гл. РС'' 

бр. 41/2009 ), Закона о путевима (''Сл. гл.РС'' бр.101/05 ),  кao и општинских Одлука о 

путевима и такси превозу ( ''Сл. гл. Општине Уб'' бр. 15/09;3/207; 27/2012 ) вршио је 

надзор над: 

1) Локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Уб 

- Одржавање путева, канала и обала, 

- Евиденција вертикалне сигнализације путних објеката 

2) Саобраћајним површинама у насељеном месту Уб: 

- Заузетост површина, заклањање знакова растињем, постојање ударних рупа, не 

санираних ископа. 

3) Контроли радова на санацији коловоза,  обнављањем хоризонталне и вертикалне 

сигнализације. 

Поред наведених активности саобраћајни инспектор је спроводио и: 

4) Надзор над радом ауто-такси превозницима 



5) Писмено одговарао на достављена службена акта републичких органа   

6) По налогу старешине општинске управе евидентирао саобраћајне елементе уличне 

инфраструктуре на подручју насељеног места Уб, као и допуну Катастра саобраћајне 

сигнализације.  

7) Заједно са извођачима радова на ауто-путу координирао на отклањању текућих 

проблема у местима куда пролази траса ауто-пута. 

У извештајном периоду тренутно је обрађено 20 предмета  Предмети су већином били 

везани за уређење обала. Мањи број се односио на такси превоз – издато је једно 

одобрење, 8 потврда за предузетнике и 5 потврда за предузећа. Урађено је једно извршење 

за ограду у Кршној Глави и 4 решења за постављање знакова. 

 

 

 

 

 

 

                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕЊА 

                                                       Милош Поповић 

 

 

 

 

 

 


