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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Број: 020-27/2019-IV-6
01. марта 2019.године
ЧАЧАК

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

У делокругу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је вршење послова
инспекцијског надзора над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности града,
послови инспекцијског надзора из оквира права и дужности Републике који су законом поверени
органима града, старање о извршавању решења донетих у поступку инспекцијског надзора, као
и други послови у складу са Законом, Статутом и другим прописима града.
У оквиру Градске управе за инспекцијски надзор утврђене су следеће организационе
јединице:
- Грађевинска инспекција
- Инспекција за локални превоз и путеве
- Инспекција за заштиту животне средине
- Просветна инспекција
- Комунална инспекција
- Група за опште и правне послове
- Комунална полиција
29. априла 2016. године почела је примена Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник
РС“, број 36/2015) којим се уређује садржина, врсте и облици и поступак инспекцијског надзора
и друга питања од значаја за инспекцијски надзор. Законом је, између осталог, регулисано
планирање, усклађивање и координација инспекцијског надзора, превентивно деловање
инспекције, покретање поступка инспекцијског надзора, права и дужности надзораног субјекта,
овлашћења инспектора ради утврђивања чињеница и др.
У извештајном периоду инспекцијски органи Градске управе за инспекцијски надзор су
обрадили 3906 предмета и то 1952 предмета у редовном инспекцијском надзору и 1954
предмета по Закону о озакоњењу објеката.
У одсеку комуналне полиције обрађено је 377 вануправна предмета.
I ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектори примењују и следеће
подзаконске акте:
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник
РС“, број 6/2019),
- Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Сл. гласник
РС“, број 22/2015),
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“, број 85/2015),

- Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. гласник
РС“, број 27/2015),
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016 и 120/2017),
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и
грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, број 22/2015),
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“, број
22/2015 и 24/2017),
- Правилник о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно
прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката, који се граде, односно врсти радова
који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржини и
контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган
спроводи („Сл. гласник РС“, број 2/2019).
Поред редовног инспекцијског надзора, до 06.11.2018. године када је ступио на снагу
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објекта („Сл. гласник РС“, број 83/2018),
грађевинска инспекција је, на основу извршеног пописа незаконито изграђених објеката на
територији града Чачка а у складу са чланом 7. Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник
РС“, број 96/2015) донела 1954 решења којим се налаже уклањање бесправно изграђених
објеката. Решења су достављена инвеститорима, односно власницима објеката, као и Градској
управи за урбанизам, ради спровођења поступка озакоњења објеката.
Законом о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016)
који је ступио на снагу 31.12.2016. године прописана су додатна овлашћења грађевинског
инспектора и то да:
- проверава да ли се зграда и њени делови користе у складу са својом наменом;
- проверава да ли се коришћењем зграде доводи у опасност живот и здравље људи,
безбедност зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне средине;
- проверава да ли се зграда одржава у складу са програмом одржавања из члана
60.став 6. овог закона;
- проверава да ли на изграђеној згради постоје недостаци који угрожавају безбедност
њеног коришћења и околине;
- проверава да ли се у посебном делу зграде у ком се обавља пословна делатност, та
делатност обавља на начин којим се угрожава безбедност зграде и грађана, наноси
штета згради и ометају други корисници у мирном коришћењу станова;
- проверава да ли је власник посебног дела зграде омогућио обављање радова у мери
која је неопходна за отклањање непосредне опаснопсти по живот и здравље људи и
материјалних добара.
Послове инспекцијског надзора обављају 3 грађевинска инспектора.
Укупан број предмета у извештајном периоду
Број решења о уклањању објеката
Број решења о обустави извођења радова
Број решења о отклањању недостатака
Број решења о забрани коришћења објеката
Број решења о прибављању употребне дозволе
Број решења о обустави поступка
Број решења о дозволи извршења
Извршење спроведено принудним путем
Број поднетих кривичних пријава
Број прекршајних пријава
Број пријава за привредни преступ
Број поступања по предметима у поступку обједињене
процедуре
Број предмета и донетих решења по Закону о озакоњењу
објеката

64
35
12
3
2
1
11
2
1
12
2
1
80
1954

Предмети донети у поступку редовног инспекцијског надзор, сходно овлашћењима
прописаним Законом о планирању и изградњи:
- 354-1/2018-IV-6-01 - решење о обустави радова и враћању објекта у првобитно стање у
улици Немањина 34-38 , инвеститора Гајић Милоша из Чачка,
- 354-6/2018-IV-6-01 - решење о уклањању помоћног објекта у улици Војводе Степе,
инвеститора Јовановић Слободана из Чачка,
- 354-9/2018-IV-6-01 – решење о уклањању објекта у улици Светозара Марковића 60,
инвеститора Госпавић Радојице из Чачка,
- 354-11/2018-IV-6-01 решење о уклањању стамбеног објекта у улици СветозараМарковића
62, инвеститора Кољајић Велибора из Чачка,
- 354-12/2018-IV-6-01 – решење о уклањању објекта у улици Драгомира Минића 20-22
инвеститора Јовашевић Вере из Чачка.
- 354-14/2017-IV-6-01 – решење о обустави поступка уклањања стамбеног објекта,
инвеститора Вуксановић Владана из Мрчајеваца.
- 354-15/2018-IV-6-01 – решење о уклањања стамбеног објекта у Мрчајевцима,
инвеститора Вуксановић Владана из Мрчајеваца.
- 354-16 /2018-IV-6-01 – решење о уклањању приземног објекта у Бресници, Основна
школа „Ђенерал Марко Катанић“
- 354-20/2018-IV-6-01 – решење о предузимању мера недовршеног објекта у Улици
Дунавска број 7, инвеститор Град Чачак.
- 354-21/2018-IV-6-01 – решење о прибављању грађевинске дозволе за изграђену
надстрешницу у Коњевићима, инвестиора Ратковић Ратка.
- 354-24/2018-IV-6-01 – решење о уклањању два помоћна објекта, инвеститора „FOX
GRADNJA“ ДОО Чачак.
- 354-26/2018-IV-6-01 – решење о обустави радова и уклањању објекта у Мрчајевцима,
инвеститора Новчић Винојле из Мрчајеваца.
- 354-29/2018-IV-6-01 – решење о забрани коришћења објекта у улици Ломина 57/1.
- 354-23/2018-IV-6-01 – захтев за рушење стамбеног објкета у улици Бате Јанковића 56 у
Чачку инеститора Вучићевић Бориса, спојен захтев са предметом број 354-30/2018-IV-6-01.
- 354-23/2018-IV-6-01 – решење о уклањању стамбеног објекта у улици Бате Јанковића 56
у Чачку инеститора Милоша Миловановића из Чачка.
- 354-7/2018-IV-6-01 – решење о рушењу три помоћна објекта у улици Балканска бр.11/1 у
Чачку, инвеститора Градско правобранилаштво.
- 354-35/2018-IV-6-01 – решење о уклањању објкта у улици Трнавска број 8 у Чачку,
инвеститора „Симград“ ДОО Чачак.
- 354-43/2018-IV-6-01 – решење о обустави радова и уклањању објекта у улици Булевар
ослобођења бб, НН инвеститора.
- 354-44/2018-IV-6-01 – решење о уклањању инвеститора „NIZ FENIKS“ DOO Прељина.
- 070-22/2018-IV-6-01 – извештај о поступању Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфрастртуктуре – Златиборскки округ.
- 354-2/18-IV-6-01 – решење о уклањању објекта, ул. Моравска бр.4,
- 354-3/18-IV-6-01 – решење о обустави радова и уклањању, дела дозиданог објекта
инвеститора Добриле Милетић, ул. Господар Јованова бр. 3, Чачак,
- 354-4/18-IV-6-01 – 1. решење о обустави и прибављању техничке документације, 2.
решење о враћању у првобитно стање, у вези са изградњом дела потпорног зида, инвеститора
ЈП „Градац“, ул. Лозничка бб,
- 354-19/18-IV-6-01 – решење о уклањању два објекта који се користе у сврху
рекламирања, инвеститора Владана Ристића – ул. Бате Јанковића бр.76,
- 354-23/18-IV-6-01 – решење о уклањању објекта, инвеститора Бориса ВучићевићРуммел, ул. Бате Јанковића бр.56,
- 354-25/18-IV-6-01 – 1. решење о обустави радова и измени грађ. дозволе или извођењу
радова, 2. решење о обустави поступка, извођач ГПД Кеј доо Ваљево, на основу изјаве о
завршетку објекта у констр. смислу, у ул. Синђелићева бр. 24,

- 354-27/18-IV-6-01 – решење о извођењу потребних радова, по обавештењу о
обрушавању дела потпорног зида, власника Гимназија Чачак ул. Жупана Страцимира бр. 1,
- 354-33/18-IV-6-01 – 1. решење о обустави радова и постављању градилишне табле, 2.
решење о обустави поступка, по обавештењу о завршетку темеља, у вези са постављањем
градилишне табле, на КП 331/13 КО Коњевићи,
- 354-40/18-IV-6-01 – решење о уклањању помоћног објекта - сушаре, инвеститора Милана
Пантовића, на КП 160/1 КО Милићевци.
- 354-41/18-IV-6-01 – 1. решење о уклањању објекта, 2. решење о обустави поступка
доградње економског објекта са изградњом надстрешнице, инвеститора Вељка Илића, ул. Пут
за Миоковце бр. 102,
- 354-45/18-IV-6-01 – решење о враћању у првобитно стање, 2. решење о обустави
поступка, у вези са пробијањем отвора на фасади (бивша продавница МОНА), власника
КОМЕТА ШПЕД доо Чачак, у ул. Жупана Страцимира бр.21,
- 070-18/18 – 363-354-000387/2018-07 – извештај о поступању, МГСИ – налог и достава
поднеска за Мидрага Урошевића, ул. Бате Јанковића бр.73, Чачак.
- 354-5/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта „Хидроградња-промет“доо Чачак
- 354-13/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта Петаковић Милојица
- 354-13/2018-IV-6-01 -- Решење о обустави и уклањању објекта Петаковић Милојица
- 354-17/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта FOX-GRADNJA DOO Čačak
- 354-18/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта Константину Мирићу
- 354-28/2018-IV-6-01 – Записник о инспекцијском надзору инвеститор Иванка Џамбасевић
- 354-31/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта Борчић Немања
- 354-34/2018-IV-6-01 -- Решење о обустави и уклањању објекта Кувељић Мила
- 354-34/2018-IV-6-01 -- Решење о извршењу Кувељић Мила
- 354-36/2018-IV-6-01 -- Решење о обустави поступка Маринковић Бранко
- 354-39/2018-IV-6-01 -- Решење о обустави и уклањању објекта Чакаревић Славиша
- 354-39/2018-IV-6-01 -- Решење о извршењу Чакаревић Славиша
- 354-42/2018-IV-6-01 -- Решење о обустави и уклањању објекта Мирковић Снежана
- 354-46/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта Станковић Олга
- 354-47/2018-IV-6-01 -- Решење о уклањању објекта Стoимировић Велимир
Поред редовног инспекцијског надзора, инспектори су, на основу обавештења надлежног
органа, поступали по пријавама завршетка израде темеља и завршетка објекта у
конструктивном смислу а у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем.
Такође, инспектори су пружали стручну помоћ и објашњења, предузимали превентивне
мере према надзираним субјектима и др.
Сходно одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору којим је прописано да се
поступак инспекцијског надзора покреће и води по службеној дужности, да код оцене разлога за
покретање поступка по службеној дужности инспектор узима у обзир и представке грађана, да
инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је
процењен незнатан ризик или је по среди злоупотреба права, те да на захтев подносица
представке инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком,
грађевински инспектори су редовно обавештавали подносиоце представке како су са
представком поступили или да не постоје услови за покретање поступка.
Поред тога, грађевински инспектори су редовно извештавали републичког грађевинског
инспектора, надлежно Министрство или друге органе о поступању у одређеним предметима.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, грађевински инспектори који
врше поверене послове инспекцијског надзора, сачинили су план инспекцијског надзора за
2018. годину на који је Координациона комисија дала сагласност, након чега је план објављен
на интернет станици инспекције.
Имајући у виду обим послова грађевинских инспектора, као и додатна овлашћења и
дужности грађевинских инспектора, прописана задњим изменама Закона о планирању и
изградњи, а посебно доношењем Закона о становању и одржавању зграда, потребно је
повећати број грађевинских инспектора у циљу благовременог и ефикасног вршења редовног
инспекцијског надзора изградње објеката и одржавања стамбених зграда.

II КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Комунална инспекција врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11 и 104/2016) и прописа донетих на
основу овог закона:
* Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“, број 24/2018),
* Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града
Чачка“, број 14/2018),
* Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“, број 3/2018),
* Одлука о пијацама („Сл. лист града Чачка“, број 3/2018),
* Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења („Сл. лист града
Чачка“, број 11/2018),
* Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 13/2008 и
9/2011-др. одлука),
* Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера („Сл. лист града
Чачка“, број 5/2016 и 22/2016),
* Одлука о радном времену угоститељских објеката („Сл. лист града Чачка“, број 17/2013),
* Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка („Сл. лист град
Чачка“, број 9/2010),
* Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима („Сл. лист
града Чачка“, број 14/18),
* Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка („Сл.
лист града Чачка“, број 23/2012),
* Одлука о одржавању и уређивању гробља и сахрањивању („Сл. лист општине Чачак“, број
4/07 и „Сл. лист града Чачка“, број 15/2009 и 9/11-др. одлука),
* Одлука о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист града Чачка“, број 17/2017),
* Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл. лист града Чачка“, број 11/2015).
Поред наведеног, у оквиру комуналне инспекције се врше и послови инспекцијског
надзора над трговином ван продајног објекта, који су Законом о трговини („Сл. гласник РС“,
број 53/2010 и 10/2013), поверени јединицама локалне самоуправе.
Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) прописана су
додатна овлашћења комуналног инспектора да:
- проверава да ли се стамбена заједница регистровала, односно изабрала и регистровала
управника у складу са законом;
- проверава да ли се власници посебних делова и власници самосталних делова придржавају
обавеза прописаних чланом 14. овог закона;
- проверава да ли управник, односно друго одговорно лице одређено правилима власника из
члана 17. овог закона испуњава обавезе прописане чланом 50. овог закона;
- проверава да ли скупштина стамбене заједнице спроводи своју надлежниост у складу са
чланом 42. овог закона, односно у складу са донетим правилима власника из члана 17. овог
закона;
- проверава да ли организатор професионалног управљања испуњава услове из члана 51. овог
закона;
- проверава да ли професионални управник испуњава услове из члана 52. овог закона;
- проверава да ли професионални управник испуњава обавезе прописане чланом 53. овог
закона, односно у складу са донетим правилима власника из члана 17. овог закона;
- проверава да ли је закључен уговор о поверавању послова професионалног управљања
између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања у складу са чланом
56. овог закона;
- проверава да ли се власници посебних делова придржавају општих правила кућног реда из
члана 76. став 1. овог закона.
Поред овлашћења комуналног инспектора да решењем наложи отклањање утврђених
неправилности, у случају да се стамбена заједница није регистровала у складу са законом,
комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи стамбеној заједници да се региструје
без одлагања, те да уколико стамбена заједница не поступи по налогу из решења, органу
јединице локалне самоуправе надлежном за стамбене послове поднесе пријаву за увођење
принудне управе у складу са законом.

Законом је прописано да ће се регистри и јединствена евиденција прописани законом
успоставити у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона, те да скупштина и
савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог
закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет
зграде, дужни су у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију
стамбене заједнице у складу са одредбама овог закона.
Комунални инспектори су току 2018. године, након истека рока од шест месеци,
извршили контролу регистрације стамбених заједница и предузимање законом прописаних
мера.
Послове инспекцијског надзора обавља 13 комуналних инспектора.
Укупан број предмета у извештајном периоду
Решења о уклањању угинулих животиња са јавних површина
Решење о нешкодљивом уклањању угинулих домаћих животиња
Решења о уклањању нерегистрованих возила
Решења о уклањању предмета и ствари са јавне површине
Решења о уклањању дивљих депонија и расутог смећа
Решења о одржавању јавних површина
Решења о одржавању приватних плацева
Решења о одржавању заједничких просторија
Решења о довођењу раскопане јавне површине у првобитно стање
Решења о санирању оштећења јавних површина
Решења о уклањању стабала и формирању крошњи
Решења о отклањању недостатака за држање домаћих животиња
Решења о забрани неовлашћених прикључака на водоводну и
канализациону мрежу
Решења о забрани испуштања отпадних вода
Решења у поступку контроле мањих монтажних објеката
Решења у поступку контроле мањих монтажних објеката-летње баште
Решење о уклањању плаката и рекламних паноа
Решење о одржавању инсталација
Решење о одржавању унутрашњих инсталација
Решење одржавању уличне сигнализације
Решење о типским посудама и постављању контејнера
Решење о уклањању смећа поред контејнера
Решење о уклањању снега и леда
Решење о одржавању јавне расвете
Решење по Закону о трговини
Уклањање амброзије
Одржавање гробља и контрола постављања гробних емста
Комунални преглед
Контрола кућног реда у стамбеним зградама
Контрола регистрације стамбених заједница
Контрола стамбених заједница
Контрола учешћа у трошковима одржавања стамбене зграде
Контрола постављања клима уређаја
Вануправни предмети
Број поднетих прекршајних пријава

1020
1
5
27
16
87
28
26
9
25
45
70
21
57
21
10
4
5
11
10
6
3
7
61
8
17
4
2
3
4
398
4
1
1
19
1

Поред наведеног, комунална инспекција је вршила инспекцијске контроле приликом
одржавања Сабора трубача у Прислоници, манифестације „Купусијада“ у Мрчајевцима, као и
контроле приликом одражавања вашара у Чачку.
Комунална инспекција је вршила и контроле радног времена угоститељских објеката у
ноћном периоду, уз асистенцију службених лица Полицијске управе у Чачку.
Сходно одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору којим је прописано да се
поступак инспекцијског надзора покреће и води по службеној дужности, да код оцене разлога за

покретање поступка по службеној дужности инспектор узима у обзир и представке грађана, да
инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је
процењен незнатан ризик или је по среди злоупотреба права, те да на захтев подносица
представке инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком,
комунални инспектори су редовно обавештавали подносиоце представке како су са
представком поступили или да не постоје услови за покретање поступка.
III ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспектори за заштиту животне средине врше инспекцијски надзор над извршавањем
послова поверених Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09,
36/09-др. Закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлика УС и 14/2016) и другим законима из области
заштите животне средине:
-

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09),
Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС“, број 135/04),
Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 10/13),
Закона о заштити од буке („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10),
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10).

У вршењу инспекцијског надзора, инспектори за заштиту животне средине примењују и
следећа подзаконска акта:
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетхих ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“,
број 75/2010),
- Уредба о листи пријеката за које је обавезна процена утицаја и за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008),
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.
гласник РС“, број 72/2010),
- Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“,
број 69/2005),
- Уредба о граничним вредностиома емисије загађујућих материја у ваздух из постројења
за сагоревање („Сл. гласник РС“, број 6/2016),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Сл. гласник РС“, број
111/2015),
- Уредба о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања („Сл. гласник РС“, број 5/2016),
- Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, број 104/2009),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“, број
56/2010),
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, број
104/2009 и 81/2010),
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС“, број
98/2010),
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњих извештаја о отпаду са упутством
за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, број 95/2010 и 88/2015),
- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
(„Сл. гласник РС“, број 114/2013),
- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник
РС“, број 71/2010).
У инспекцији за заштиту животне средине послове инспекцијског надзора из
надлежности инспекције за заштиту животне средине обављају 4 инспектора.

Укупан број у извештајном периоду
Број предмета по захтеву странке
Број предмета по службеној дужности
Број нерешених предмета пренетих из предходне године
Контрола примене мера заштите животне средине
Контрола примене заштите ваздуха од аерозагађења
Контрола примене мера заштите од буке
Контрола примене мера управљања отпадом
Контрола примене мера заштите од нејонизујућих зрачења
Контрола примене мера Закона о заштити природе
Контрола примене мера Закона о процени утицаја на животну
средину
Контрола рада нерегистрованих субјеката по Закону о инспекцијском
надзору
Број донетих решења
Укупно решених предмета у извештајном периоду
Број прекршајних пријава
Број пријава за привредни преступ
Број заједничких надзора са републичким инспектором за заштиту
животне средине
Обавештења
Присуствовање мерењу буке код надзираних субјеката
Број инспекцијских надзора код надзираних субјеката код којих нису
утврђене неправилности

281
11
270
12
91
10
155
8
_
258
281
1
2
321
20
28

Закон о заштити животне средине
* На основу члана 111. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, број 135/04), члана
37. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС», број 134/2004), члана 37
Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15), и члана 136. Закона о општем
управном поступку (“Сл.лист СРЈ”, број 18/16) донета су укупно 10 решења којим се налаже
спровођење мера заштите животне средине оператерима:
-

501-32/2018-IV-6-03, ДОО „Далмас “ Чачак,
501-23/2018-IV-6-03 ДОО „Прохром“ Чачак
501-87/2018-IV-6-03 ДОО „Chips way“ Чачак
501-137/2018-IV-6-03 ДОО „Tiffany“ Чачак
501-107/2018-IV-6-03 ДОО „Унипромет“ Чачак
501-196/2018-IV-6-03 ЗР „Бетон продукт плус“ Чачак
501-249/2018-IV-6-03 Илић Младен Чачак
501-321/2018-IV-6-03 „Студентски ресторан“ Чачак
501-344/2018-IV-6-03 ДОО „Спонит“ Чачак
501-282/2018-IV-6-03 ДОО „Оли Оги XXI“ Чачак
Закон о заштити ваздуха

* На основу члана 111. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, број 135/04 и
36/09), члана 76. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09), члана 37. Закона о
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15), и члана 136. Закона о општем управном
поступку (“Сл.лист СРЈ”, број 18/16) донета су решења, укупно 90, којим се наређује да два
пута годишње, преко овлашћеног правног лица, изврше мерење емисије загађујућих материја
на емитерима следећим оператерима:

-

501-1/2018- IV-6-03 ОШ „Божо Томић“, Пријевор
501-2/2018-IV-6-03 ОШ „Степа Степановић“, Горња Горевница,
501-3/2018-IV-6-03 OШ „Прељина“ Прељина,
501-4/2018-IV-6-03 Спортска хала „Колос“
501-5/2018-IV-6-03 ОШ „Танаско Рајић“ Чачак,
501-6/2018-IV-6-03 ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, издвојено одељење Љубић,
501-7/2018-IV-6-03 ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, издвојено одељење Трбушани,
501-8/2018-IV-6-03 СЗТР «Grafik line»
501-10/2018-IV-6-03 DOO „Uniplast“
501-11/2018-IV-6-03 ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
501-12/2018-IV-6-03 ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће,
501-13/2017-IV-6-03 ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава,
501-14/2018-IV-6-03 ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“, Бресница,
501-15/2018-IV-6-03 ОШ «Татомир Анђелић» Мрчајевци,
501-16/2018-IV-6--03 ОШ «22.децембар» Доња Трепча
501-18/2018-IV-6-03 ДОО „Inter auto trade“ ОД „Марин“, Чачак,
501-19/2018-IV-6-03 ДОО „Lake auto trade“
501-20/2018-IV-6-03 Спортски центар „Младост“, котларница „Соколски дом“,
501-21/2018-IV-6-03 ДОО „Weltex“
501-22/2018-IV-6-03 ДОО „Гор-лив“ Горичани
501-24/2018-IV-6-03 ДОО „Аристократ Дел“, Чачак
501-25/2018-IV-6-03 ДОО „9 septembar Tissue converting“ Чачак,
501-26/2018-IV-6-03 Инфраструктура Железнице Србије АД, Чачак
501-28/2018-IV-6-03 „Patrimons automotiv“ ДОО, Београд
501-29/2018-IV-6-03 Attrium home center, ДОО Прељина
501-34/2018-IV-6-03 ДОО „Benevento color“ Чачак
501-36/2018-IV-6-03 „АУТО Чачак“ ДОО, Прељина,
501-52/2018-IV-6-03 ДОО «Furnex nameštaj team»
501-73/2018-IV-6-03 ДОО „Пољооткуп“,
501-74/2018-IV-6-03 СЗР „Колорметал МБ“, Чачак
501-75/2018-IV-6-03 ДОО „Домис плус“ Миоковци
501-79/2018-IV-6-03 „Car world arena“ Чачак,
501-91/2018-IV-6-03 ЈКП „Чачак“, „Просвета“ Чачак,
501-95/2018- IV-6-03 ОД „Марин“, Чачак,
501-94/2018-IV-6-03 СЗТР „Паркети Томовић“, Прислоница, Чачак,
501-99/2018- IV-6-03 ДОО „Винијум“, Чачак,
501-180/2018- IV-6-03 ДОО „Путеви“, Чачак,
501-216/2018- IV-6-03 ДОО „Генерал промет“, Чачак,
501-277/2018- IV-6-03 институт за воћарство Чачак,
501-283/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Светог Саве 68, Чачак,
501-285/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Љубићка бр.50, Чачак,
501-286/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Милоша Обилића бр.138, Чачак,
501-287/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница ул. Први октобар бб, Чачак,
501-288/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, Градска топлана, Чачак,
501-289/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Ломина бр.4, Чачак,
501-290/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница „Шумадија“, Чачак,
501-291/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Љубић кеј, Чачак,
501-292/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Винара, Чачак,
501-293/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Улица 10бб, Чачак,
501-294/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Обилићева 55, Чачак,
501-295/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Миленка Никшића бр.41, Чачак,
501-296/2018- IV-6-03 ЈКП грејање „Чачак“, котларница Трнавска бр.3 , Чачак,
501-299/2018- IV-6-03 Котларница Стамбена зграда ул.Богићевићева бр1, Чачак,
501-300/2018- IV-6-03 Агрономски факутет, Чачак,
501-301/2018- IV-6-03 ДОО „Понс“, Чачак,
501-302/2018- IV-6-03 АД „НИС“, БС „Чачак 1“ Чачак,
501-303/2018- IV-6-03 АД „НИС“, БС „Прељина 1“ Чачак,
501-304/2018- IV-6-03 АД „НИС“, БС „Прељина 2“ Чачак,
501-306/2018- IV-6-03 СЗР „Технолив“ Чачак,

-

501-309/2018- IV-6-03
501-311/2018- IV-6-03
501-312/2018- IV-6-03
501-313/2018- IV-6-03
501-314/2018- IV-6-03
501-315/2018- IV-6-03
501-316/2018- IV-6-03
501-317/2018- IV-6-03
501-318/2018- IV-6-03
501-319/2018- IV-6-03
501-320/2018- IV-6-03
501-322/2018- IV-6-03
501-324/2018- IV-6-03
501-325/2018- IV-6-03
501-327/2018- IV-6-03
501-328/2018- IV-6-03
501-338/2018- IV-6-03
501-339/2018- IV-6-03
501-340/2018- IV-6-03
501-341/2018- IV-6-03
501-347/2018- IV-6-03
501-350/2018- IV-6-03
501-349/2018- IV-6-03
501-354/2018- IV-6-03
501-355/2018- IV-6-03
501-356/2018- IV-6-03
501-357/2018- IV-6-03
501-350/2018- IV-6-03
501-358/2018- IV-6-03
501-364/2018- IV-6-03
501-350/2018- IV-6-03

Дом ученика средњих школа, Чачак,
Машинско саобраћајна школа Чачак,
ОШ „Свети Сава“ Чачак,
Општа болница Чачак,
ДОО „Weltex“ Чачак,
ЈП „Водовод“ Чачак,
ДОО „Аутопревоз“ Чачак,
Спортска хала „Колос“ Чачак,
Студентски дом, Чачак,
СЦ „Младост“, Градски стадион, Чачак,
СЦ „Младост“, Плава хала, Чачак,
ДОО „Ауто-гарант“, Чачак,
Факултет техничких наука, Чачак,
Дом здравља, Чачак,
ОШ „Вук Караџић“, Чачак,
Основни суд, Чачак,
ЈП „Пошта Србије“, ул. Кнеза Милоша бр.6, Чачак,
ЈП „Пошта Србије“, ул. Железничка колнија бб, Чачак,
ЈП „Пошта Србије“, улХероја Ђуракића бр.1, Чачак,
Ауто центар „Manic ACM“ Чачак,
ДОО „Merkator S“, „рода центар МП 343“ Чачак,
АД „ФРА“, ул. Др Драгише Мишовић бр.201, Чачак,
АД „ФРА“, ул. Хајдук Вељков, Чачак,
Стамбена заједница ул. Љубићка бр.30, Чачак,
УТП „Морава“, хотел „Ливаде“, Чачак,
ДОО „Ауто Чачак комерц“, Чачак,
ДОО „Кика намештај“, „Emmezeta“ Чачак,
АД „ФРА“, ул. Др Драгише Мишовић бр.201, Чачак,
ДОО „ДИС“ Крњево, „ДИС маркет“, Чачак,
ДОО „Delhaize Serbia“, Београд, „ДИС маркет“ Чачак,
ДОО „Васовић“, Чачак,

* На основу члана 55. став 3. и 76. став 1. тачка 2. Закона о заштити ваздуха (“Сл.гласник РС”,
број 36/09), донето је решење којим се
НАЛАЖЕ, предузмање потребних техничкотехнолошких мера заштите у котларницима, тако да се ниво загађујућих материја у ваздуху
сведе на прописане граничне вредности код следећих оператера:
-

501-1/2018-IV-6-03 ОШ „Божо Томић“, Пријевор,
501-2/2018-IV-6-03 ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
501-3/2018-IV-6-03 ОШ „Прељина“ Прељина
501-15/2018-IV-6-03 ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци
501-16/2018-IV-6-03 ОШ „22 децембар“ Доња Трепча
501-11/2018-IV-6-03 ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина
501-13/2018-IV-6-03 ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава
501-171/2017-IV-6-03 Агрономски факултет
501-260/2017-IV-6-03 Основни суд Чачак
Закон о заштити од буке у животној средини

* На основу члана 111 став 1. тачка 29. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”број
135/2004 и 36/2009), члана 24. став 1. и члана 32. тачка 11. Закона о заштити од буке у животној
средини («Сл.гласник РС број 36/2009 и 88/2010), члана 37. Закона о инспекцијском надзору
(„Сл. гласник РС“, број 36/15), и члана 136. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”,
број 18/16) донета су решења којим се наређује оператеру, да преко стручне организације
овлашћене од стране Министарства заштите животне средине, изврши мерење буке у свим
условима и режимима рада следећим оператерима:
-

501-9/2018-IV-6-03 «МИС папир» СЗТР, Чачак,
501-117/2018- IV-6-03 СЗР „Impressum“, Чачак, дневно мерење

-

501-175/2018- IV-6-03
501-234/2018- IV-6-03
501-234/2018- IV-6-03
501-246/2018- IV-6-03
501-257/2018- IV-6-03
501-267/2018- IV-6-03
501-297/2018- IV-6-03
501-323/2018- IV-6-03

СЗР „Шћепо А&М“, Мрчајевци, Чачак,
УР „Svan S“, Чачак,
СЗР „M&V trans“, Чачак,
СЗР „M&V trans“, Чачак,
УР „Романса“, Чачак,
ДОО „PS fashion design“, Чачак,
ДОО „Симград“, градилиште ул.Трнавска 6-8, Чачак,
СЗР „Фагом ДМ“, Чачак,

* На основу члана 111 став 1. тачка 29. Закона о заштитити животне средине
(“Сл.гласник РС” број 135/2004 и 36/2009), члана 32. тачка 4. и 6. Закона о заштити од буке у
животној средини («Сл.гласник РС број 36/2009), донето је решење којим се забрањује
Шћеповић Николају коришћење извора буке док се не предузму мере звучне заштите тако да
бука при обављању делатности не прекорачује дозвољени ниво прописан Уредбом о
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини(„Сл. гласник РС“, број 54/92) и о
предузетим мерама обавести инспектора за заштиту животне средине.
-

501-175/2018-IV-6-03 СЗР „Шћепо А&М“, Мрчајевци, Чачак

* На основу члана 111 став 1. тачка 14. Закона о заштитити животне средине
(“Сл.гласник РС” број 135/2004 и 36/2009), члана 24. И 32. Закона о заштити од буке у животној
средини («Сл.гласник РС број 36/2009), донето је решења којим се забрањује Дејану
Глишовићу коришћење потенцијалних извора буке у свом пословном простору СУР «Романса»
док не изврши мерење нивоа буке и извештај не достави инспектору за заштиту животне
средине.
501-257/2018- IV-6-03 УР „Романса“, Чачак,
* Анализа достављених резултата о мерењу нивоа буке у животној средини.
Присутвовње мерењу нивоа буке по решењу код оператера:
-

501-9/2018-IV-6-03 «МИС папир» СЗТР, Чачак, дневно мерење
501-117/2018- IV-6-03 СЗР „Impressum“, Чачак, дневно мерење
501-175/2018- IV-6-03 СЗР „Шћепо А&М“, Мрчајевци, Чачак, дневно мерење
501-234/2018- IV-6-03 УР „Svan S“, Чачак, дневно и ноћно мерење
501-257/2018- IV-6-03 УР „Романса“, Чачак, дневно и ноћно мерење
501-267/2018- IV-6-03 ДОО „PS fashion design“, Чачак, дневно мерење
501-323/2018- IV-6-03 СЗР „Фагом ДМ“, Чачак, дневно мерење
Закон о управљању отпадом

* На основу члана 86. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и
88/2010), донета су решења, укупно 60 решења, којим се налаже спровођење мера, следећим
оператерима:
-

501-17/2018-IV-6-03 СЗТР “RC Belini”
501-35/2018-IV-6-03 ,„Папиривест“ Чачак,
501-38/2018-IV-6-03 ДОО „Etitex“
501-43/2018-IV-6-03 ДОО „LPB promet“, Чачак,
501-45/2018-IV-6-03 Штампарија “Бајић“ Чачак,
501-49/2018-IV-6-03 СЗТР „Рибомаркет“, Чачак,
501-50/2018-IV-6-03 Аутоцентар „Оги МД“, Чачак
501-63/2018-IV-6-03 „Delhaize Serbia“ ДОО Maxi 470 Чачак,
501-77/2018-IV-6-03 СЗР „Пнеуматк“
501-78/2018-IV-6-03 УР «Римини»
501-82/2018-IV-6-03 СЗТР „М граф“ Чачак
501-83/2018-IV-6-03 СЗР „Мишелинка“
501-84/2018-IV-6-03 ДОО „Словас“

-

501-85/2018-IV-6-03 ДОО „Мој циљ“ Чачак,
501-89/2018-IV-6-03 СУР „Чолакова кафана“, Чачак,
501-90/2018-IV-6-03 СЗР „Феникс витра“, Чачак,
501-98/2017-IV-6-03 СЗТР “RC Belini”
501-101/2018-IV-6-03 УАР „Ћуретово сокаче“, Чачак
501-102/2018-IV-6-03 СЗТР „Анис-граф“, Чачак
501-103/2018-IV-6-03 ДОО „Термотехна Шушић“
501-104/2018-IV-6-03 ДОО “Ластва”, Коњевићи, Чачак,
501-116/2018-IV-6-03 ресторан « Brown »
501-117/2018-IV-6-03 ДОО „Impressum“
501-118/2018-IV-6-03 ДОО «fleksostill » Пријевор
501-128/2018-IV-6-03 ДОО „Uno trade“
501-129/2018-IV-6-03 ДОО « Akvapan«
501-142/2018-IV-6-03 ДОО «Електроват» Чачак,
501-143/2018-IV-6-03 „SNE energy“ ДОО, Чачак,
501-146/2017-IV-6-03 СЗР «Пнеуматик» Чачак
501-149/2018-IV-6-03 КП „Комуналац“ Чачак,
501-154/2018-IV-6-03 УР „СВАН С“
501-160/2018-IV-6-03 ЗР „АФХ папир“, Чачак
501-169/2018-IV-6-03 ДОО „Ace co“, Чачак
501-171/2018-IV-6-03 Рибарница „Пауновић“, Чачак
501-173/2018-IV-6-03 ДОО „SMV grafik“, Чачак
501-174/2018-IV-6-03 ДОО „Папир ком“ Чачак
501-173/2018-IV-6-03 ДОО „SMV grafik“, Чачак
501-174/2018-IV-6-03 ДОО „Папир ком“ Чачак
501-176/2018-IV-6-03 УР „Моравски аласи“, Чачак
501-184/2018-IV-6-03 СЗР „Ривал“ Чачак
501-189/2018-IV-6-03 ДОО „Технопапир“ Чачак
501-193/2018-IV-6-03 УР „Драхнић“ Чачак
501-194/2018-IV-6-03 УР „ПОХ“ Чачак
501-195/2018-IV-6-03 СЗР „Мултиграф“ Чачак
501-199/2018-IV-6-03 УР „Кухињица“ Чачак
501-202/2018-IV-6-03 ДОО „Паком“ Чачак
501-211/2018-IV-6-03 ДОО „Папир сервис ФХБ“ Чачак
501-216/2018-IV-6-03 ДОО „Генерал промет“ Чачак
501-230/2018-IV-6-03 ДОО „Слово“, Чачак
501-250/2018-IV-6-03 ДОО „Твинтекс“, Чачак
501-251/2018-IV-6-03 СЗР „Ми пласт“, Чачак
501-269/2018-IV-6-03 СЗР „Оли Вио“, Чачак
501-271/2018-IV-6-03 ДОО „PVC profil centar“, Чачак
501-272/2018-IV-6-03 ДОО „Аман“, Чачак
501-275/2018-IV-6-03 ДОО „Литопапир“, Чачак
501-281/2018-IV-6-03 ДОО „МЦ Танкосић“, Чачак
501-264/2018-IV-6-03 УР „Food house partners“, Чачак
501-351/2018-IV-6-03 ДОО „Carbon UK“, Чачак
501-352/2018-IV-6-03 ДОО „Elektro recycling“, Чачак
501-353/2018-IV-6-03 СЗР „ВС профил“, Чачак

*На основу члана 101. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број
18/2016), донeто је решење, укупно 51 решења, којим се обуставља поступак инспекцијског
надзора над применом мера и поступака управљања отпадом код следећих оператера:
-

501-40/2018-IV-6-03 DOO „DTI“ Чачак,
501-59/2018-IV-6-03 СУР «Цезар ММ», Чачак,
501-77/2018-IV-6-03 СЗР „Пнеуматик“ Чачак
501-113/2018-IV-6-03 ДОО „Excluziv cenatr“
501-120/2018-IV-6-03 ДОО „НК Поповић пласт“, Чачак
501-121/2018-IV-6-03 ДОО „Балтко“
501-122/2018-IV-6-03 ДОО „DMD trade“

-

501-123/2018-IV-6-03
501-158/2018-IV-6-03
501-161/2018-IV-6-03
501-162/2018-IV-6-03
501-164/2018-IV-6-03
501-165/2018-IV-6-03
501-170/2018-IV-6-03
501-179/2018-IV-6-03
501-181/2018-IV-6-03
501-185/2018-IV-6-03
501-186/2018-IV-6-03
501-192/2018-IV-6-03
501-201/2018-IV-6-03
501-208/2018-IV-6-03
501-217/2018-IV-6-03
501-219/2018-IV-6-03
501-220/2018-IV-6-03
501-221/2018-IV-6-03
501-222/2018-IV-6-03
501-223/2018-IV-6-03
501-224/2018-IV-6-03
501-225/2018-IV-6-03
501-226/2018-IV-6-03
501-227/2018-IV-6-03
501-229/2018-IV-6-03
501-232/2018-IV-6-03
501-233/2018-IV-6-03
501-237/2018-IV-6-03
501-241/2018-IV-6-03
501-242/2018-IV-6-03
501-252/2018-IV-6-03
501-253/2018-IV-6-03
501-254/2018-IV-6-03
501-255/2018-IV-6-03
501-260/2018-IV-6-03
501-268/2018-IV-6-03
501-270/2018-IV-6-03
501-280/2018-IV-6-03
501-305/2018-IV-6-03
501-310/2018-IV-6-03
501-345/2018-IV-6-03
501-359/2018-IV-6-03
501-360/2018-IV-6-03
501-361/2018-IV-6-03

ДOO «Dvoje »
СТКР „КМН“, Чачак
СУР „Дом-ловац“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, ресторан „Плажа“ Медјувршје
Специјална болница „Горња Трепча“, Горња Трепча
СТЗУР „Малина“, Горња Трепча
УР Национална кућа „Брвнара“, Чачак
УР „Хроно клопа“, Чачак
ДОО „Маестро 032“ Чачак
КД „Irkom digital print“ Чачак
ДОО „Benvenuti“ Чачак
ДОО „In print“ Чачак
ТР „Градимир Ружић“ Чачак
СУР „Атомски цвет“ Чачак
ДОО „Меркатор С - ЛДЦ 820“ Чачак
ДОО УТП „Морава“, хотел „Ливаде“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, хотел „Београд“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, ресторан „Ловац“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, ресторан „Здрављак“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, ресторан „Пролеће“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, хотел „Коле“, Чачак
ДОО УТП „Морава“, хотел „Морава“, Чачак
ДОО „Ролна“, Чачак
ДОО „Далмас“, Чачак
ДОО „ЗУЦ окспорт импорт“, Чачак
УР „Со и бибер“, Чачак
ДОО „Galleri best“, Чачак
УР „Numero uno“, Чачак
СЗР „Flex line“, Чачак
ДОО „Flexoform“, Чачак
УЗТР „Sandy S“, Чачак
УЗТР „Sandy SE“, Чачак
Пицерија „Талија ДК“, Чачак
УР „Талија 032“, Чачак
ЗТР „Дукат“, Чачак
ДОО „Čajka“, Чачак
СЗР „Маринковић Бранислав“, Чачак
СЗТР „Металац инжењеринг“, Чачак
ДОО „Ferro east“, Јежевица
СЗР „Cube graf“, Чачак
ДОО „Vapeks“, Чачак
ДОО „Steel produkt projekt“, Чачак
СУР „Градска башта“, Чачак
СУР „Белви КН“, Чачак

*На основу члана 38. Закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», број 36/2015) управни
поступак је окончан без доношења решења инспекцијског надзора над применом мера и
поступака управљања отпадом код следећих оператера:
-

501-8/2018-IV-6-03 СЗТР „Grafik line“
501-10/2018-IV-6-03 „Унипласт“ДОО Чачак
501-37/2018-IV-6-03 ДОО «Знамграф»
501-41/2018-IV-6-03 СЗТР „Борјел“, Чачак,
501-44/2018-IV-6-03 Штампарија „Светлост“
501-53/2018-IV-6-03 СУТР «Twins dolce vita», чачак,
501-55/2018-IV-6-03 ДОО „Јасиње“, Чачак,
501-60/2018-IV-6-03 УР „Азра -Б“, Чачак,
501-61/2018-IV-6-03 СУР „Kellon D“,

-

501-62/2018-IV-6-03 СЗР « Rizzardo Đorđe » Чачак,
501-64/2018-IV-6-03 ДОО «Mizzoni papir» Чачак,
501-72/2018-IV-6-03 ДОО „Laki T&D
501-76/2018-IV-6-03 СТУР „Калимеро“ Чачак
501-92/2018-IV-6-03 ДОО „Прогрес инжењеринг“, Чачак
501-97/2018-IV-6-03 ДОО „ELIT inox“, Чачак,
501-105/2018-IV-6-03 УР „Младост МВС“
501-108/2018-IV-6-03 ДОО «Ferro east“ Јежевица,
501-109/2018-IV-6-03 ДОО «Ferro east“ Чачак,
501-114/2018-IV-6-03 ДОО „Стара Варош“, РЈ 3 Чачак,
501-115/2018-IV-6-03 ДОО „Стара Варош“, РЈ 5 Чачак,
501-119/2018-IV-6-03 ДОО „МГМ Велвет“
501-126/2018-IV-6-03 УР „Краљица“
501-130/2018-IV-6-03 СУР „Шаран“, Чачак,
501-138/2018-IV-6-03 СУР „Лорд“
501-144/2018-IV-6-03 ДОО „Precision“, Чачак,
501-145/2018-IV-6-03 ДОО „Hidraulik hose“
501-153/2018-IV-6-03 СУР „ШИШ“
501-155/2018-IV-6-03 ТАР «Ћендић Драгован, Чачак,
501-182/2018-IV-6-03 ДОО „Исхрана“ огранак „Леонардо“Чачак
501-183/2018-IV-6-03 УР „Код Була и ђака“ Чачак
501-190/2018-IV-6-03 СЗР „Драгачево“ Чачак
501-203/2018-IV-6-03 СУР и спортске активности „King“ Чачак
501-206/2018-IV-6-03 УР „Bost selen“ Горња Трепча
501-207/2018-IV-6-03 СУР „Извори“ Горња Трепча
501-209/2018-IV-6-СЗТР „Роломонт“ Чачак
501-212/2018-IV-6-03 ДОО „Wintech systems“ Чачак
501-213/2018-IV-6-03 УР „Пицерија 13“ Чачак
501-214/2018-IV-6-03 ДОО „Принципал дуо“, „Барка 1“ Чачак
501-215/2018-IV-6-03 ДОО „Принципал дуо“, „Барка 2“ Чачак
501-218/2018-IV-6-03 СУР „Вила Петровић“ Чачак
501-238/2018-IV-6-03 ДОО „Ideal 032“, Чачак
501-239/2018-IV-6-03 Хотел „Castello butique“, Чачак
501-240/2018-IV-6-03 ДОО УТП „Морава“, ресторан „Цар Лазар“, Чачак
501-248/2018-IV-6-03 ДОО „Будис“, Чачак
501-256/2018-IV-6-03 ДОО „Cuting center“, Чачак
501-258/2018-IV-6-03 УР „Три лепе 032“, Чачак
501-259/2018-IV-6-03 СЗР „Londesa Srb“, Чачак
501-261/2018-IV-6-03 ДОО „SAMBA“, Чачак
501-262/2018-IV-6-03 ДОО „PS phasion“, Чачак
501-263/2018-IV-6-03 ДОО „Васић пласт“, Чачак
501-265/2018-IV-6-03 ДОО „Chipsi way“, Чачак
501-273/2018-IV-6-03 ДОО „Cini invest“, Чачак

На основу Захтева Градске управе за урбанизам града Чачка - Служба за заштиту
животне средине за доставу записника о испуњености услова за рад, ради издавања дозволе
за складиштење и третман у циљу припреме за транспорт неопасног отпада извршен
инспекцијски надзор и сачињен записник:
- 501- 200/2018-IV-6-03 «Heneken» ДОО Прањани, РЈ Чачак Виљуша, Чачак.
- 501- 210/2018-IV-6-03 «Технопапир» ДОО Чачак.
Закон о заштити природе
* На основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09) и члана 101. став 3. Закона
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016), донета су решења којим се
ОБУСТАВЉА инспекцијски надзор над применом мера Закона о заштити природе :
-

501-329/2018-IV-6-03 Заштићено природно добро „Црни бор“, Јежевица

-

501-330/2018-IV-6-03
501-332/2018-IV-6-03
501-333/2018-IV-6-03
501-334/2018-IV-6-03
501-335/2018-IV-6-03
501-336/2018-IV-6-03
501-362/2018-IV-6-03

Заштићено природно добро
Заштићено природно добро
Заштићено природно добро
Заштићено природно добро
Заштићено природно добро
Заштићено природно добро
Заштићено природно добро

„Стабло лужњака“, Доња Горевница
„Мијатовића храст“, Чачак
„Тимотијевића храст“, Мрчајевци
„Цер са Каблара“
„Гојковића липа“, Горња Трепча
„Фикус“, Дом културе, Чачак
„Храст у Слатини“, Слатинска бања

Закон о енергетици
*На основу члана 2. и 46. Закона о енергетици „Сл.гласник РС“, број 57/114 и 80/11) а
према Закону о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, број 135/04, 36/09 и 43/11), и
осталим прописима из области заштите животне средине извршени прегледи и издати
извештаји о испуњености услова из области животне средине за обављање енергетске
делатности:
-

501-68/2018-IV-6-03 ДОО „ОМВ“, Београд, БС Чачак,
501-93/2018-IV-6-03 “Радун авиа“ ДОО Чачак,
501-96/2018-IV-6-03 ДОО „ОМВ“, Београд, БС 2412 Чачак,
501-343/2018-IV-6-03 ДОО „Hasky corporation“, Чачак

Обавештења:
- Милети Савић из Чачка у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту животне
средине због угрожености животне средине радом новотворене хале у Улици 55 број 9 да се на
поменутој локацији налази Занатска радња „МИС папир“ Чачак и да је инспекција предузеле
закон предвиђене мере,
- Милети Савић из Чачка о извршеном мерњу нивоа буке у ДОО „Далмас“ Улици 55 број
11 Чачак,
- Александри Хајриновић из Београда у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту
животне средине због угрожености животне средине изливањем септичких јама да инспекција
за зштиту животне средине није надлежна за поступање,
- Основном јавном тужилаштву у Чачку у вези траженог обавешења о степену заштите
којом је обухваћена кп бр.3177/2 КО Рошци која се налази у пределу изузетних одлика
„Овчарско-кабларска клисура“ те, сходно томе, инспекција за зштиту животне средине није
надлежна за поступање,
- Спортском центру „Младост“ у вези захтева упућеног Инспекцији за заштиту животне
средине због загађења реке Западне Мораве да ова инспекција није надлежна за поступање,
- Месној заједници „Љубић кеј“ у вези захтева удружења грађана „Поплављени“ упућеног
инспекцији за заштиту животне средине због угрожености животне средине која настаје
истицањем течности фекалног порекла у близини канала Парменац- Катрга да инспекција није
надлежна за поступање,
- Ани Вујовић у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту животне средине због
проблема са непријатним мирисима који су настали као последица пуцања димњака да
инспекција није надлежна за поступање,
- Светлани Симовић у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту животне средине
због угрожености стамбеног објекта другим стамбеним објектом да инспекција није надлежна за
поступање.
- Горану Бојовићу у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту животне средине због
угрожености животне средине при раду Угоститељске радње „Numero uno 2018“ да је
инспекцијским надзором утврђено да су сви уређаји који се користе у поступку припреме хране
такви да не постоји извор аерозагађења те с тога нема разлога за даље вођење управног
поступка,
- Влајић Светлани из Чачка у вези захтева упућеног инспекцији за заштиту животне
средине због проблема са непријатним и иритирајућим мирисима у стану да се сагласно
постојећим законским одредбама непријатни мириси не могу мерити, тако да инспекција није
надлежна за поступање,
* Ванредни извештај о резултатима периодичног мерења аерозагађења стационарног
извора аерозагађења Стамбена зграда ул. Богиђевићева бр.1-7.

* Извештај Агенцији за заштиту животне средине извештаја са подацима о
регистрованим аутоотпадима на територији града Чачак у електронској форми.
*Извештај Министарству заштите животне средине о мерама предузетим у ДОО „Оли
Оги XXI“, вранићи, Чачак у управном поступку покренутом на иницијативу странке,
* Присуствовање Обуци за инспекторе за заштиту животне средине у вези контроле
емисија испарљивих органских једињења коју је организовало Министарство заштите животне
средине 08-10.05.2018.год у Чачку,
* Присуство састанку са државним секретаром Министарства заштите животне средине
Иваном Карићем на ком су директори ЈКП Градско зеленило и ЈКП Комуналац презентовали
своје пројекте.
* Присуство презентацији Студије процене утицаја на животну средину пројекта базне
станице мобилне телефоније „Чачак 15“ која се поставља на стамбеном објекту у ул.Стоје
Тошић бр.12 у Чачку.
* Присуство презентацији Студије процене утицаја на животну средину пројекта за
производњу панела за заштиту од буке на кат парцелама број 800/2, 777/1, 789/2, 799/3 све у
КО Коњевићи инвеститора Предузеће за производњу, промет и услуге Унипромет ДОО.
* Рад у радном тиму за израду програма заштите животне средине Града Чачак.
* Рад у стручном тиму за потребе израде и ажурирања Еколошког портала града Чачак.
Израда и достављање Министарству заштите животне средине плана рада инспекције за
заштиту животне средине за 2019.годину.
*Ажурирање контролних листи и њихово постављање на сајт града Чачка.
Анализом рада у 2018.години костатовали смо да је планом предвиђен рад у потпуности
спроведен. Процентуално гледано, преко 90% инспекцијског надзора је обављено по плану
инспекцијског надзора. Поред тога, било је и ванредног инспекцијског надзора, покренутог на
иницијативу грађана, најчешће из области заштите животне средине од буке.
У току 2018.године изјављена жалба на једно решење.
IV ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о
основама система и образовања и васпитања (Сл. гласник РС“, број 88/17 и 27/2018), Закона о
основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, 55/13, 101/17 и 27/2018), Закона о
средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 55/13, 101/17 и 27/2018), Закона о
образовању одраслих („Сл. гласник РС“, број 55/13 и 88/2017) и Закона о предшколском
васпитању и образовању (Сл. гласник РС“, број 18/10 и 101/17).
Послове инспекцијског надзора обављају 2 инспектора.
Укупан број предмета у извештајном периоду
Број предмета у редовном инспекцијском надзору
Број предмета по службеној дужности- ванредни и контролни
инспекцијски надзори
Број нерешених предмета пренетих из предходне године
Укупно решено предмета у извештајном периоду
Укупно нерешених предмета у извештајном периоду
Број сачињених записника
Број наложених мера
Број обавештења
Службене белешке

134
30
104
/
134
/
131
31
2
1

У извештајном периоду просветни инспектори су обрадили укупно 134 предмета. По
свим предметима је поступано у складу са законским роковима.
Према Закону о инспекцијском надзору ( "Сл. гл. РС" број 36/2015 ) постоје следеће
врсте инспекцијског надзора: редован, ванредан, контролни и допунски.
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора. Ванредан
инспекцијски надзор се врши у следећим случајевима: кад је неопходно да се предузму хитне

мере, када се после доношења годишњег плана рада инспекцијског надзора процени да је
ризик висок или критичан или се промене околности код надзираног субјекта, кад такав надзор
захтева надзирани субјекат и кад се поступа по представци правног или физичког лица.
Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршења мера које су
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.
У току извештајног периода редован инспекцијски надзор је извршен тако рећи у два
таласа над радом свих надзираних субјеката, који су регистровани за обављање делатности
образовања и васпитања, односно верификовани код Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Први, у периоду јануар-фебруар 2018.године, који је извршен у складу са
планом инспекцијског надзора за школску 2017/2018.годину. Други, редован инспекцијски
надзор извршен је на основу годишњег плана инспекцијског надзора за школску
2018/2019.годину у периоду од 25.10.-15.12.2018.године. Годишњи план инспекцијског надзора
сачињен је на захтев и у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,
сходно члану 10. став 5. Закона о инспекцијском надзору. Сходно члану 14. Закона о
инспекцијском надзору Сектор за инспекцијски надзор у ресорном министарству сачинио је
контролне листе и исте су објављене на сајту министарства, тако да се и први и други део
редовног инспекцијског надзора обављао применом контролних листa, код 30 надзираних
субјеката.
Према плану инспекцијског надзора ванредан инспекцијски надзор се врши у току
школске године, па у овом извештајном периоду ванредан инспекцијски надзор је обухватио
поступање просветних инспектора у периоду од 01.01.2018.године до 31.08.2018.године, у
школској 2017/2018.години, и период од 01.09.2018.године до 31.12.2018.године, у школској
2018/2019.години. У извештајном периоду ванредан инспекцијски надзор је извршен углавном
по представкама физичких и правних лица или по захтеву надзираних субјеката у 104 случаја..
У члану 18. Закона о инспекцијском надзору прописано је да представке имају дејство
иницијативе за покретање поступка инспекцијског надзора, а подносиоци тих иницијатива
немају својство странке у поступку. Инспектор није у обавези да по службеној дужности покрене
поступак инспекцијског надзора на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је
посреди злоупотреба права.Када се утврди да не постоје услови за покретање поступка по
службеној дужности о томе се обавештава подносилац представке и у извештајном периоду
било је 2 таквих случајева.
Поред тога, по службеној дужности поступа се и приликом контроле извршења
наложених мера у случајевима када надзирани субјекат није доставио обавештење о извршењу
наложене мере у остављеном року. У извештајном периоду није било контролних инспекцијских
надзора, јер су надзирани субјекти доставили обавештења и доказе да су извршили наложене
мере. У извештајном периоду наложена је и извршена 31 мера.
На основу изнетог може се закључити да установе у образовању и васпитању
углавном своје пословање заснивају на закону и поступају по наложеним мерама

V ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ
Инспекција за локални превоз и путеве врши инспекцијски надзор над применом
одредаба Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон), Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 68/15, 41/18, 44/18-др. закон и 83/18),
Закона о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, број 68/2015 и 41/18), Одлуке
о путевима („Сл. лист града Чачка“, број 8/2017), Одлуке о jавном линијском градском и
приградском превозу путника („Сл. лист града Чачка“, број 17/2017) и Одлуке о ауто такси
превозу на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 7/14).
Послове инспекцијског надзора локалног превоза, ауто такси превоза и путева обављају
3 инспектора.

Број
Донетих
решења

Укупан број предмета
Број предмета по захтеву странке
Број предмета по службеној дужности
Преглед возила

453
414
38
116

Естетски преглед возила

296

Искључење возила

8

Решења о отклањању недостатака

2

Путеви

28

Број прекршајних пријава

4

Број прекршајних налога

33

Укупно решено предмета у извештајном периоду

453

Укупно нерешених предмета

/

Издато кровних ознака

133

Издато такси дозвола

164

Издато допунских такси дозвола

97

Обавештења грађанима

60

Приликом саветодавних посета надзираним субјектима које су вршене сходно
одредбама Закона о инспекцијском надзору, инспектори нису утврдили никакве пропусте, те су
обавестили надзиране субјекте да и даље настављају да обављају посао законито и безбедно.
Сузбијање нелегалног превоза путника и ствари на територији града Чачка обавља се
свакодневневним активностима на терену у сарадњи и са другим државним органима
(саобраћајна полиција, инспекција рада). Нелегалан превоз путника је најзаступљенији у
међумесном превозу путника а на релацији Чачак-Београд, Чачак- Крагујевац, ЧачакГ.Милановац.
Нелегалан превоз путника и терета у Годишњем плану инспекцијског надзора за
2019.годину, означен је као приоритет у решавању, јер представља критичан ризик.
У 2018 години број возила којим се обавља нелегалан превоз путника није се бројчано
повећавао у односу на 2017 годину, по подацима добијеним инспекцијским надзором на терену.
Приликом контроле нелегалног превоза путника, испектори за локални превоз и путеве
примењују одредбе члана 13, 149, и 157. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Сл.гласник РС“бр.68/15,41/2018,44/2018 и 83/2018). Инспектори су најчешће примењивали
управну меру искључивања возила из саобраћаја на десет и деведесет дана, са изрицањем
забране обављања превоза које су извршаване одмах. Искључивање возила се показало као
најефикаснија мера у сузбијању нелегалних превоза и сиве економије у друмском саобраћају
За време одржавања Сабора трубача у Гучи вршена је контрола ванлинијског превоза
путника заједно са Републичким саобраћајним. Том приликом је контролисан ванлинијски
превоз путника.
Такође, за време одржавања Купусијаде у Мрчајевцима вршена је контрола са
Саобраћајном полицијом. Том приликом су затечена возила чији возачи не поседују допунске
такси дозволе, као и лекарска уверења, тако да су и саобраћајни полицајци предузели мере из
своје надлежности.
У току контроле јавног превоза терета издато је једанаест прекршајних налога и
сачињено 30 записника са мерама за отклањање недостатака које су отклоњене у остављеном
року.
Такође, у извештајном периоду је вршена и контрола постављања и замене вертикалне
саобраћајне сигнализације.
Што се тиче контрола путева поводом иницијатива Месних заједница и грађана, вршена
је контрола и донета решења којим се налаже отклањање неправилности и то:







решења којима се налаже ЈП Градац да изврше неопходне радове на путевима у Горњој
Горевници, Виљуши,Заблаћу, Прељини, Качулицама, Јездини, Јежевица, Рајац и др;
решења којим се налаже уклањање растиња поред пута,
решења којим се забрањује одвијање саобраћаја у Јездини и налаже ЈП Градац да
изврши неопходне радове;
решење у коме се налаже „Прогрес инжењерингу“ да изврши враћање у првобитно
стање у МЗ Риђаге
решења коме се налаже уклањање препрека са пута, чишћења путева, постављања
пропуста, уређење банкина и канала и др.

Поред доношења решења, инспекција је обилазила сам Месне заједнице и уручивала
обавештења власницима парцела поред путева о обавези уклањања растиња, након чега су
сви грађани, као суседи пута, отклонили недостатке, односно уклонили растиње које урожава
безбедност саобраћаја.
Такође у јуну 2018. године инспектори су са представницима ЈП „Градац“ Чачак, обилазили
територију МЗ Рошци, Миоковци, Јанчићи и Доња Горевница ради утврђивања штете настале
као последица поплава.
Ефекти инспекцијског надзора могу се сагледати на основу нумеричких показатеља и
реалног стања превоза у друмском саобраћају. Са постојећим бројем инспектора,
расположивим материјално-техничким ресурсима, извршене су инспекцијске контроле на
основу којих су предузете инспекцијске мере, али ефекти по питању нелегалног превоза нису
задовољавајући у потпуности због недовољног броја инспектора и недовољне техничке
опремљености.
VI КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
Одсек комуналне полиције (у даљем тексту: Комунална полиција) као унутрашња
организациона јединица у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, је
основан у складу са Законом о комуналној полицији (“Службени гласник РС” бр. 51/09),
Одлуком о градским управама (“Службени лист града Чачка” бр.8/08, 21/09, 11/15, 19/16, 26/16
и 22/17). Комунална полиција је основана је за обављање законом, другим прописима и општим
актима утврђених комунално-полицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује
извршавање послова из надлежности Града Чачка (у даљем тексту: Град) односно да врши
послове и то:
1) одржавање комуналног реда и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну
делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области
комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном приградском и другом локалном саобраћају у складу са
законом и прописима града;
4) заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду,
очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем
тексту: одржавање градског реда).
Одржавањем комуналног реда сматра се одржавањем реда у областима односно
питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће;
превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних
ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто
такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите, заштите
од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора; одржавања
комуналних објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне
расвете, стамбених и других објеката.
Сагласно Закону о комуналној полицији, комунална полиција пружа помоћ надлежним
органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени (органа или
организације) постоје претпоставке да спровођење њихове одлуке неће бити могуће без

присуства комуналних полицајаца или употребе овлашћења комуналне полиције (било
превентивних или репресивних).
Комунална полиција, у складу са законом, предузима и хитне мере заштите животне
средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из
надлежности града у случајевима када те мере не могу или нису у могућности правовремено да
предузму други надлежни органи града или овлашћене организације или до њиховог доласка на
лице места.
У случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама,
комунална полиција врши и спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и
физичким лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у
случају потребе, где је у протеклом периоду и била ангажована од стране Стручно-оперативног
тима за заштиту од пожара, Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка.
Комунална полиција града Чачка спроводи своје активности на основу овлашћења
прописаних Закона о комуналној полицији, Закона о заштити становништва од изложености
дуванском диму, Закона о јавном реду и миру и Закона о безбедности саобраћаја на путевима
и по градским одлукама које доноси Скупштина града Чачка:
-Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду
(“Службени лист града Чачка” број 24/18)
-Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом
(“Службени лист града Чачка” број 14/18)
-Одлука о одржавању јавних зелених површина
(“Службени лист града Чачка” број 3/18)
-Одлука о пијацама
(“Службени лист града Чачка” број 3/18)
-Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
(“Службени лист града Чачка” број 11/18)
-Одлука о радном времену угоститељских објеката
(“Службени лист града Чачка” број 17/13)
-Одлука о јавном водоводу и канализацији
(“Службени лист града Чачка” број 13/08 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из
области комуналних делатности)
-Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
(„Службени лист града Чачка“ бр.17/17)
-Одлука о ауто такси превозу на територији града Чачка
(“Службени лист града Чачка” број 7/14)
-Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
(“Службени лист града Чачка” број 14/18)
-Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера
(“Службени лист града Чачка” број 5/16 и 22/16)
-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији
града Чачка
(“Службени лист града Чачка” број 23/12)
-Одлука о обављању делатности зоохигијене
(“Службени лист града Чачка” број 17/17)
-Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела
(“Службени лист града Чачка” број 19/17)
-Одлука о уређивању и одржавању гробља
(„Службени лист општине Чачак“ бр.4/07 и „Службени лист града Чачка“ бр.15/09 и 9/11-др.
одлука).
Активност комуналне полиције у 2018. години
Приликом обављања послова из своје надлежности, комунална полиција у складу са
Законом о комуналној полицији и наведеним прописима којима се уређује обављање
комуналних и других послова из надлежности града, сарађује са грађанима, градским
инспекцијским службама, полицијом, тужилаштвом и судским органима.

Приликом обављања својих послова, комунална полиција се посебно ослања на сарадњу
са грађанима, тако да својим радом у локалној заједници промовише равноправан партнерски
однос између себе и грађана.
Грађани својим пријавама, предлозима и петицијама, као и предлагањем начина у
решавању одређених проблема карактеристичним за поједине делове града или за град у
целини, дају активно учешће у раду комуналне полиције.
Комунална полиција сарађује са инспекцијским службама града Чачка сагласно Закону о
комуналној полицији и на основу Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње комуналне
полиције и градских инпспекцијских служби („Службени лист града Чачка” бр. 21/09).
У обављању послова из делокруга своје надлежности, сагласно наведеној Одлуци
комунална полиција и инспекције су дужни да међусобно сарађују кроз следеће облике
сарадње: планирање послова и задатака и предузимање заједничких мера и активности,
пружање непосредне помоћи, међусобно обавештавање и размена информација.
Сарадња са полицијом је од изузетног значаја за успешно обављање послова и примену
овлаћења из надлежности комуналне полиције и иста, поред сарадње на терену и међусобног
обавештавања, обухвата и техничку сарадњу. Наведена сарадња се огледа у законској обавези
полиције да на образложен захтев комуналне полиције истој достави податке о грађанима,
возилима као и друге податке о којима води евиденцију.
Ради успешног обављања послова из надлежности комуналне полиције иста сарађује са
Прекршајним судом у Чачку и кроз редовне контакте, обезбеђује квалитетно и ефиксно
поступање по поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка и прекршајним налозима
датим на извршење.
Тако је у 2018. години комунална полиција поред обављања послова из своје
надлежности, унапређивала сарадњу и пружала асистенције надлежним инспекцијским
службама (комуналној инспекцији, инспекцији за заштиту животне средине, грађевинској
инспекцији, инспекцији за локални превоз и путеве и ветеринарској инспекцији), вршила
контролу и ангажовање по захтеву надлежних служби и институција и то: ЈКП “Комуналац”; ЈКП
“Градско зеленило”; ЈКП “Водовод”; ЈКП “Моравац” Мрчајевци; ЈКП “Паркинг сервис”; ЈУ
„Туристичка организација Чачка“; Спортски центар “Младост”; Предузеће за одржавање путева
„Путеви“ АД Чачак; Дом културе Чачак; Полицијска управа Чачак и Одељење за ванредне
ситуације у Чачку; ватрогасне службе; Кризни штаб; Служба за безбедност и одбрану и
помоћно техничке послове, месне заједнице; скупштине станара и грађана.
Поступање комуналне полиције је допринело да поједине службе изврше своје обавезе и
услуге према грађанима, да се реализују планиране манифестације, да се изврше планирани
радови и да се надокнади настала штета грађанима:
-сарадња са ЈКП „Комуналац“ Чачак:
* на сваки позив да комунално возило због паркираних возила не може да приђе посуди за
смеће, излазили упозоравали власнике односно кориснике возила и у сарадњи са
саобраћајном полицијом, обезбеђивали извршавање услуге
* контрола одлагања отпада у и изван посуда за одлагање комуналног отпада,
* вршили контролу продаје пољопривредних производа и успостављање кванташке пијаце на
простору пијаце у Љубићу
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за
ту врсту робе
* вршили контролу плаћања пијачне услуге – закупа места од стране продаваца робе за
време одржавања традиционалних вашара, и на простору продаје дрва
* лоцирање „дивљих депонија“ ради чишћења и контрола истих локација након чишћења
* обавештавање о локацијама на којима су затечене угинуле животиње ради нешкодљивог
уклањања
* обавештење о локацијама где су затечени напуштени пси-луталице и пружање помоћи код
хватања истих
* поступање код напуштања паса, чији власници нису пријавили губитак пса у року
-сарадња са ЈКП „Градско зеленило“ Чачак:
* задатак је био обезбеђивање услова да би се извршило сечење или орезивање стабала по
програму предузећа или донетом решењу комуналног инспектора, спречавање паркирања

возила у непосредној близини, безбедно уклањање већ паркираних возила и обезбеђивање
места рада да не би дошло до угрожавања безбедности грађана
-сарадња са ЈКП „Моравац“ Мрчајевци:
* контрола спровођења мера Одлуке о јавном водоводу и канализацији на простору МЗ
Мрчајевци, Доња Горевница, Кукићи, Слатина и Мршинци
* контрола спровођења мера Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању
вршиоца делатности снабдевања водом за пиће, водоводних система са извора „Кукићи“
-сарадња са ЈУ „Туристичка организација Чачка“:
* вршена контрола постављања привремених објеката код одржавања манифестације
“Купусијада” у Мрчајевцима и објеката-тезги на простору улица Скадарска и Трг Устанка
* вршена контрола комуналног реда код одржавања разних програма и манифестација
-сарадња са Центром са социјални рад:
* вршен превоз лица из прихватилишта
* контрола уређења и одржавања станова, датих на коришћење корисницима
-сарадња са Црвеним крстом:
* вршена достава пакета до лица у Рајцу и Коњевићима
- сарадња са Служба за безбедност и одбрану и помоћно техничке послове Града Чачка
* сарадња са Цивилном заштитом.
Примена овлашћења комуналне полиције
Прликом обављања послова комунална полиција примењује следеће мере и поступке:
- Превентивне мере ради спречавања комуналног нереда у граду, које сагласно одредбама
Закона о комуналној полицији састоје се од следећих овлашћења:
1) упозорење,
2) усмено наређење,
3) провера идентитета,
4) довођење,
5) прегледање лица и предмета,
6) привремено одузимање предмета,
7) видео надзор и
8) употреба средстава принуде – физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.
- Ради сузбијања комуналног нереда, комунална полиција примењује и одређене репресивне
мере, под условом да је за примену тих мера овлашћена законом, другим прописом и општим
актима града, те мере су:
1) изрицање мандатне казне (издавање прекршајних налога),
2) подношење пријаве надлежном органу за учињено кривично дело,
3) подношење захтева за вођење прекршајног поступка и
4) обавештавање другог надлежног органа да предузме мере из своје надлежности.
Сарадња комуналне полиције између градова
У протеклом периоду комунална полиција је сарађивала и са службама комуналне
полиције из других градова, и том приликом су размењена искуства у примени овлашћења
комуналне полиције и прекршајног налога.
Комисија за решавање притужби на рад комуналне полиције
Скупштина града Чачка на седници одржаној 11, 12 и 13.07.2018. године донела је Одлуку
о измени Одлуке о образовању комисије за решавање притужби на рад комуналне полиције
града Чачка, у саставу:

за председника:
-Ненад Јовичић, командир Полицијске испоставе Чачак
за чланове:
-Владимир Радосавчевић, одборник Скупштине града Чачка
-Миленко Тутуновић, одборник Скупштине града Чачка
-Никола Наумовић, одборник Скупштине града Чачка и
-Милена Јовановић, начелник комуналне полиције.
У 2018. години поднета једна примедба на рад комуналне полиције, која је одбачена као
неоснована дана 05.02.2018. године.
Побољшање рада комуналне полиције
Ради остваривања сврхе комуналне полиције и уједно одговора на све задатке (контрола у
ноћној смени, дежурства по захтеву и др.) а у складу са Законом о комуналној полицији и бројем
становника на територији Града Чачка потреба је да се изврши пријем нових радника за
обављање послова комуналне полиције, што је и наведено као кадровски приоритет у
Стратешком плану за период 2018-2023. године.
Како је на више локација које комунална полиција контролише постављен видео надзор
који је одобрен од стране надлежног органа града, а по члану 23.Закона о комуналној полицији
комуналној полицији поверено овлашћење „видео надзор“, то је ради спречавања кршења
прописа из делокруга комуналне полиције и ефикаснијег обављања послова, потреба да
комунална полиција има у увид у исти. Полицијска управа у Чачку дана 22.01.2016. године је
дала сагласност да се уђе у процедуру како би од Дирекције полиције добили одобрење за
прослеђивање сигнала са одређених безбедоносних камера система видео надзора до
просторија комуналне полиције, али од тог датума па до данас још нису створени технички
услови за то.
Комунална полиција, као опрему за евидентирање и снимање прекршаја задужила је и
тренутно поседује једну фотоклопку, а како је потреба на терену да се исте поставе на више
локација то је потребно извршити набавку још истих уређаја.
Како је више малолетних лица која чине прекршај нарушавања комуналног реда, то је
потреба да се оспособе комунални полицајци који би могли да поступају према њима. Такође
се очекује измена и Закона о комуналној полицији која ће дефинисати такво овлашћење и у
вези са тим потребно је упутити одређен број комуналних полицајаца који би се стручно
оспособили за рад са малолетним лицима.
Јавност рада комуналне полиције
Комунална полиција је самостално организовала и презентовала свој рад на сајту Града
Чачка (http://www.cacak.org.rs/Komunalna_policija-245-1). Грађанима и јавности су доступне
разне информације, начин пријављивања комуналних проблема и активности комуналне
полиције у претходном и наступајућем периоду и све то организовано следећим текстовима:
- Информације о пословима комуналне полиције
- Организациона шема комуналне полиције
- Пријављивање комуналних прекршаја
- Градске одлуке на основу којих поступа комунална полиција и
- Планиране активности и обавештења.
Грађани се овим путем и јавно упозоравају (члан 17.Закона о комуналној полицији) ради
спречавања нарушавања комуналног реда.
Стратешки и Годишњи план рада комуналне полиције
Скупштина града Чачка на седници одржаној 8, 11. и 12. јуна 2018. године донела је
Одлуку о давању сагласности на Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период
2018-2023. године, који је Градско веће града Чачка донело на седници одржаној 31. маја 2018.
године.
Такође, на истој седници донета је Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада
комуналне полиције за 2018. годину, на основу ког је и вршена активност у току 2018. године.

И као крајњи резултат рада комуналне полиције у периоду од 01.01. до 31.12.2018.години,
дата је табела са приказаним бројем примењених овлашћења, прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, а у складу са правилима службе који је дат у
прилогу:

1

Сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења од
грађана

620

2

Сачињено записника о извршеној контроли

407

3

Број вануправних предмета
-основ поступања:
заузимање јавне површине и постављање привремених објеката без
одобрења надлежног органа – 69, бацање и депоновање смећа и
отпада на јавној површини - 18, одлагање грађевинског шута и
споредних производа животињског порекла и лешеве угинулих
животиња у посуду за одлагање комуналног отпада – 6, оштећење и
паркирање возила на зеленим површинама - 72, излагање робе и
ванпијачна продаја - 56, лепљење плаката и огласа - 6, контрола такси
превоза - 4, неодржавање дворишта - 1, испуштање отпадних вода на
површину јавне намене и у суседно двориште – 13, држање домаћих
животиња супротно Одлуци – 13, извођење и шетање паса без
поводника – 24, паљење отпада и смећа –11, нарушавање комуналног
реда – 2, нарушавање јавног реда и мира – 1, неовлашћено померање
посуде за одлагање комуналног отпада – 2, не уклањање снега и
леденица – 18, напуштање животиња – 25, остављање нерегистрованог
возила на површини јавне намене - 6, власник пса није пријавио губитак
пса – 10, гране и шибље излази на површину јавне намене – 11,
држалац пса није очистио загађену површину – 4, бацање угинуле
животиње на површину јавне намене – 1, угрожавање безбедности – 1 и
службени предмети - 3

377

4

Број издатих прекршајних налога

311

5

Наплаћено по издатим прекршајним налозима

6

Број поднетих захтева за вођење прекршајног поступка

8

7

Поднето пријава за учињено кривично дело

1

8

Издато усмених и писмених упозорења

2628

9

Издато усмених наређења

2121

10

Вршена провера идентитета

842

11

Извршено прегледање лица и предмета

1

12

Привремено одузимање предмета

8

13

Употребљена средства принуде

/

14

Обавештен други надлежни орган, установа, предузеће и др. да
предузме мере из своје надлежности:

1.165.750,00
динара

196

-ЈП “Градац” Чачак
-ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Јавна хигијена“
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Зоохигијена“
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Чистоћа“
-ЈКП „Водовод“ Чачак
-ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
-СЦ „Младост“ Чачак
-Црвени крст
-градске инспекцијске службе- комунална инспекција, инспекција за
заштиту животне средине, грађевинска инспекција и инспекција за
локални превоз и путеве
-Градска управа за урбанизам Града Чачка
-Моравички управни округ – ветеринарска, водна и пољопривредна
инспекција
-Сектор за надзор и предострожност у животној средини при
Министарству заштите животне средине
-Одељење полиције при Полицијској управи у Чачку
-Одсек за превентивну заштиту при Одељењу за ванредне ситуације
-Служба за безбедност и одбрану и помоћно техничке послове
-Основно јавно тужилаштво у Чачку
-ватрогасна служба
-Прекршајни суд у Чачку
-„Телеком Србија“ АД Београд
-„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд Огранак Чачак
-ЈП „Србија шуме“ Београд- Шумска управа Чачак
-„Аутопревоз“ Чачак
15

Пружене асистенције другим органима и организацијама
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Зоохигијена“
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
-ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Чистоћа“
-ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
-ЈКП „Водовод“ Чачак
-ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
-ЈП “Градац” Чачак
-ЈКП „Чачак“ Чачак
-градским инспекцијским службама (комуналној инспекцији, инспекцији
за заштиту животне средине, грађевинској инспекцији и инспекцији за
локални превоз и путеве)
-Ветеринарској и фитосанираној инспекцији, Моравички управни округ,
при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
-Полицијској управи Чачак, Одељење саобраћајне полиције
-Инспекцији противпожарне заштите при Одељењу за ванредне
ситуације
-ватрогасној служби
-Служби за безбедност и одбрану и помоћно техничке послове

50

Послови које је комунална полиција обављала у 2018. години
дате по месецима, са бројем примењених овлашћења
Јануар 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:

-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења - 38
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда -19
-упозорено лица - 239
-усмено наређено да се отклони комунални неред - 186
-вршена провера идентитета - 86
-издато прекршајних налога - 18
-поднето захтева за вођење прекршајног поступка- 2
-број вануправних предмета- 20
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 18
-пружено асистенција- 4
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама
* контрола комуналног реда за време „Дочека Нове 2018“ године у организацији Дома културе
Чачак, дана 31.12.2017./01.01.2018. године
* контрола постављања пулт тезги за продају робе на тротоару у Скадарској улици по издатом
одобрењу надлежног органа-градске управе за урбанизам у складу са празником „Божић“, у
периоду 02.-07.01.2018. године
* контрола комуналног реда за време дочека „Српске Нове 2018“ године на градском тргу, дана
13.01/14.01.2018. године
* контрола одлагања и продаје робе ван места предвиђеног за ту врсту робе на зеленој пијаци,
по захтеву предузећа ЈКП „Комуналац“ РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола чишћења и уклањања снега и леда са јавних површина-тротоара испред стамбених
зграда индивидуалног и колективног становања и пословних просторија
* контрола уклањања леденица са спољних делова зграде које се граниче са јавном
саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* контрола избацивања снега и леда на тротоар или коловоз у улицама Булевар Танаска Рајић,
Булевар Ослобођења, Др Драгиша Мишовић и Ђакона Авакума, по захтеву предузећа за
одржавање путева „Путеви“ АД Чачак
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Мила Ивковића код броја 5, улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици
Кнеза Милоша у дворишту зграде број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко

пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Фебруар 2018.године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 40
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 62
-упозорено лица- 351
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 278
-вршена провера идентитета- 140
-привремено одузимање предмета- 2
-издато прекршајних налога-32
-поднето захтева за вођење прекршајног поступка- 1
-број вануправних предмета- 47
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 26
-пружено асистенција- 3
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама, дана 17.02.2018. године
пружена асистенција комуналној инспекцији код вршења инспекцијског надзора у Горњој
Трепчи, на зеленој пијаци и код објекта „Дис“; вршена асистенција код извршења решења
комуналног инспектора чишћење депоније у улици 5 број 9
* контрола постављања пулт тезги за продају робе на тротоару у Скадарској улици по издатом
одобрењу надлежног органа-градске управе за урбанизам у складу за празник Сретење, у
периоду 15-16.02.2018. године
* контрола одлагања и продаје робе ван места предвиђеног за ту врсту робе на зеленој пијаци,
по захтеву предузећа ЈКП „Комуналац“ РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола заузећа јавне површине постављањем мањих монтажних објеката привременог
карактера (баште, апарати за кокице, расхладни уређаји, рекламни панои и ознаке, и друго)
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола чишћења и уклањања снега и леда са јавних површина-тротоара испред стамбених
зграда индивидуалног и колективног становања и пословних просторија

* контрола уклањања леденица са спољних делова зграде које се граниче са јавном
саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* контрола избацивања снега и леда на тротоар или коловоз у улицама Булевар Танаска Рајић,
Булевар Ослобођења, Др Драгиша Мишовић и Ђакона Авакума, по захтеву предузећа за
одржавање путева „Путеви“ АД Чачак
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* контрола на простору сточне пијаца у Љубићу, дана 24.02.2018. године по захтеву ЈКП
„Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* вршена акција контроле чишћења снега и леда и уклањања леденица, дана 27.02.2018.
године.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Март 2018.године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 66
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 46
-упозорено лица- 324
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 315
-вршена провера идентитета- 105
-привремено одузимање предмета- 1
-издато прекршајних налога-24
-поднето пријава надлежном органу за учињено кривично дело- 1
-број вануправних предмета- 31
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 20
-пружено асистенција- 8
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама
* контрола постављања пулт тезги за продају робе на тротоару у Скадарској улици по издатом
одобрењу надлежног органа-градске управе за урбанизам у складу за празник 8.март, у
периоду 02.-08.03.2018.године
* дана 05.03.2018. године извршен превоз лица из прихватилишта до Пријевора
* у сарадњи са Црвеним крстом и цивилном заштитом, вршен превоз волонтера ради утовара и
истовара огрева, корисницима помоћи
* однета помоћ пакети хране, из Црвеног крста до лица у Рајцу и Коњевићима
* пружана помоћ Цивилној заштити код вршења радова на уређењу канала у Трбушанима,
1300.Каплара, Видосава Колаковића и Атеници
* контрола уређења и депоновања смећа и отпада у двориштима стамбених објеката

* контрола одлагања и продаје робе ван места предвиђеног за ту врсту робе на зеленој пијаци,
по захтеву предузећа ЈКП „Комуналац“ РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера-летњих башти без одобрења надлежног органа, у
улицама Свети Сава и Немањина
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола чишћења и уклањања снега и леда са јавних површина-тротоара испред стамбених
зграда индивидуалног и колективног становања и пословних просторија
* контрола уклањања леденица са спољних делова зграде које се граниче са јавном
саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* контрола избацивања снега и леда на тротоар или коловоз у улицама Булевар Танаска Рајић,
Булевар Ослобођења, Др Драгиша Мишовић и Ђакона Авакума, по захтеву предузећа за
одржавање путева „Путеви“ АД Чачак
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* контрола на простору сточне пијаца у Љубићу, дана 24.02.2018. године по захтеву ЈКП
„Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* вршена акција контроле чишћења снега и леда и уклањања леденица, дана 27.02.2018.
године.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Април 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 67
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 33

-упозорено лица- 314
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 268
-вршена провера идентитета- 55
-издато прекршајних налога-19
-број вануправних предмета- 22
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 13
-пружено асистенција- 6
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције ветеринарској инспекцији, у дане 13, 20 и 27.04.2018. године,
код вршења контроле промета животиња које нису обележене и за коју лица не поседују
одговарајућу документацију на простору Сточне пијаце у Љубићу
* сарадња и пружање асистенције инспекцији за заштиту животне средине у Дисовој улици број
14 у објекту СЗР „Кокот“, вршење инспекцијског надзора
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера-летњих башти без одобрења надлежног органа, у
улицама Филипа Филиповића, Веселина Милекића и Господар Јованова
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* у дане 30.04. и 01.05.2018. године вршена контрола нарушавања комуналног реда за
првомајске празнике на простору Овчарско-Кабларске клисуре, Спомен парка, Комплекс
Споменик Танаску Рајић у Љубићу и на другим локацијама
* дана 30.04.2018. године контрола постављања пулт тезги за продају робе на тротоару у
Скадарској улици и на Градском шеталишту по издатом одобрењу надлежног органа-градске
управе за урбанизам, излагање и продаја цвећа.
У периоду април 2018. године комунална полиција поред обављања послова из своје
надлежности, поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији, вршећи
превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара. У вези са тим, спроведена је

заједничка акција Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара, при Градском штабу за
ванредне ситуације на територији града Чачка, и Комуналне полиције града Чачка, где је у
прилогу достављен извештај о том поступању.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Мај 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 72
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 59
-упозорено лица- 297
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 229
-вршена провера идентитета- 86
-привремено одузимање предмета- 3
-издато прекршајних налога-28
-број вануправних предмета- 30
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности-16
-пружено асистенција- 4
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* дана 01.05.2018. године вршена контрола нарушавања комуналног реда за првомајске
празнике на простору Овчарско-Кабларске клисуре, Спомен парка, Комплекс Споменик Танаску
Рајић у Љубићу и на другим локацијама
* дана 01.05.2018. године извршена контрола и обавештен управљач ЈУ „Туристичка
организација Чачка“, за неовлашћено сечење стабала у заштићеном подручју
* сарадња и пружање асистенције ветеринарској инспекцији, у дане 11, 18 и 25.05.2018. године
од 05,30 до 08 часова, код вршења контроле промета животиња које нису обележене и за коју
лица не поседују одговарајућу документацију на простору Сточне пијаце у Љубићу
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера-летњих башти без одобрења надлежног органа, у
улицама Светог Саве, Бате Јанковића, Булевар Вука Караџића, Љубићски кеј и Синђелићева
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима

* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* у дане 13. и 14.05.2018. године вршена контрола код одржавања традиционалног вашара –
Св.Јеремија на простору сточне пијаце у Љубићу, по захтеву предузећа ЈКП “Комуналац”
бр.2822/4 од 08.05.2018. године
* дана 19.05.2018. године вршена контрола код одржавања манифестације “Гулашијада
Пријевор” у Пријевору, по захтеву Удружења љубитеља гулаша „Пријевор 2014“
* дана 19.05.2018. године вршена контрола комуналног реда код одржавања манифестације
„НОЋ МУЗЕЈА“ у организацији Уметничке галерије „Надежда Петровић“.
Комунална полиција је по захтеву предузећа ЈКП “Комуналац” Чачак, захтев бр.2846/1 од
08.05.2018. године, у периоду мај-јун 2018. године, спроводила успостављање комуналног реда
у улицама које гравитирају око зелене пијаце и ревитализацију Кванташке пијаце у Љубићу, где
је контрола и дежурство обављано ноћу од 01,00 до 07,00 часова.
На седници одржаној дана 31.05.2018. године Градско веће града Чачка усвојило је
Стратешки план рада комуналне полиције града Чачка за период 2018 – 2023. године и
Годишњи план рада комуналне полиције града Чачка за 2018. годину.
Службеници комуналне полиције су учествовали на Спортским летњим играма у Чачку.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Јун 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 68
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 43
-упозорено лица- 157
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 132
-вршена провера идентитета- 57
-издато прекршајних налога- 27
-поднето захтева за вођење прекршајног поступка- 3
-број вануправних предмета- 40
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 20
-пружено асистенција- 3
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана

* сарадња и пружање асистенције ветеринарској инспекцији, у дане 08, 15, 22 и 29.06.2018.
године од 05,30 до 08 часова, код вршења контроле промета животиња које нису обележене и
за коју лица не поседују одговарајућу документацију на простору Сточне пијаце у Љубићу
* сарадња на захтев инспекције за заштиту животне средине, вршена контрола угоститељског
објекта СУР „Голман“ у поподневним часовима
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Синђелићева, Светозара
Марковића и Милоша Обилића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера без одобрења надлежног органа у Мрчајевцима
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* у дане 08 и 09.06.2018. године вршена контрола комуналног реда код код одржавања
фестивала „ДАНИ УРБАНЕ КУЛТУРЕ“ у организацији Удружења ДУК Чачак, на простору СЦ
„Младост“ Чачак-Скејт парка
* у периоду од 11. до 17.06.2018. године вршена контрола комуналног реда код одржавања
манифестације “ПРИЧА“ на градском тргу и градском парку
* дана 14.06.2018. године асистенција служби зоохигијене приликом поступања код Слободиног
игралишта, том приликом је издат прекршајни налог и поднет захтев за покретање прекршајног
поступка за ометање јавног реда и мира.
Дана 05.06.2018. године присуство на састанку, у циљу унапређења рада и постизања
вишег степена ефикасности у органозовању заштите, помоћи и подршке деци која се баве
просјачењем, а ради предузимања мера њихове заштите, спречавања злоупотребе,
злостављања и занемаривања, заједно са представницима Центра за социјални рад,
Полицијске управе у Чачку и Прекршајног суда у Чачку.
У периоду од 19.06.2018. године стављени на располагање Градском штабу за ванредне
ситуације на територији града Чачка код уведене ванредне ситуације у двадесетједној месној
заједници.
-Људство комуналне полиције

У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Јул 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 56
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 15
-упозорено лица- 113
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 93
-вршена провера идентитета- 49
-вршено прегледање лица и предмета- 1
-издато прекршајних налога- 34
-број вануправних предмета- 26
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 18
-пружено асистенција- 8
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције ветеринарској инспекцији, у дане 06, 13, 20 и 27.07.2018.
године, код вршења контроле промета животиња које нису обележене и за коју лица не
поседују одговарајућу документацију на простору Сточне пијаце у Љубићу
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Др Драгиша Мишивић,
Булевар Ослобођења, Синђелићева, Светозара Марковића, Милоша Обилића, Радише
Поштића, Страјина Лапчевића и Книћанинова, и у Горњој Трепчи
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера без одобрења надлежног органа у Мрчајевцима, у
улици Жупана Страцимира, Кужељева, Немањина и на градској плажи
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53

* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* контрола комуналног реда по захтеву ЈУ „Туристичка организација Чачка“, код одржавања
манифестације „ИВАЊДАНСКИ КОТЛИЋ 2018“ у Доњој Трепчи, у дане 06. и 07.07.2018. године
* у дане 14. и 15.07.2018. године вршена контрола комуналног реда приликом одржавања
манифестације „ДАНИ СРПСКЕ КАЈСИЈЕ“ и Миоковцима, у организацији ЈУ „Туристичка
организација Чачка“
* у дане 21. и 22.07.2018. године вршена контрола комуналног реда код одржавања 31. Сабора
фрулаша „ОЈ МОРАВО“ у Прислоници, у организацији ЈУ „Туристичка организација Чачка“
* у дане 28. и 29.07.2018. године вршена контрола комуналног реда код одржавања
манифестације „Дани Љубића“ код Споменика Танаску Рајићу на Љубићу, у организацији
Месне заједнице Љубић
* дана 26.07.2018. године приликом вршења контроле комуналног реда у Синђелићевој улици
привремено одузет затечени резани дуван, у количини 1,280kg, и исти је предат надлежној
комуналној инспекцији.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 14 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 12 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Август 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 72
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 18
-упозорено лица- 157
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 109
-вршена провера идентитета- 47
-привремено одузимање предмета- 1
-издато прекршајних налога- 30
-број вануправних предмета- 35
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 23
-пружено асистенција- 4
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама, у дане 7 и 8.08.2018.
године пружена асистенција комуналној инспекцији код вршења уређења парцела у улици
Војводе Степе бр.128
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Бате Јанковића,
Книћанинова, Светозара Марковића, Милоша Обилића, Др Драгише Мишовића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за ту
врсту робе без одобрења предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци

* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола обављања ауто такси превоза
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“.
Комунална полиција је по захтеву предузећа ЈКП “Комуналац” Чачак, захтев бр.4701 од
14.08.2018. године, у августу 2018. године, спроводила успостављање комуналног реда у
улицама које гравитирају око зелене пијаце и ревитализацију Кванташке пијаце у Љубићу, где
је контрола и дежурство обављано ноћу од 01,00 до 07,00 часова.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 13 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 11 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Септембар 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 45
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 15
-упозорено лица- 87
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 76
-вршена провера идентитета- 30
-издато прекршајних налога- 10
-број вануправних предмета- 15
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 4
-пружено асистенција- 1
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за ту
врсту робе без одобрења предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улицама Љубићски кеј, Синђелићева
и у Мрчајевцима
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене

* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* вршена контрола нарушавања комуналног реда на простору МЗ Заблаће код одржавања
манифестације „ПЛОДОВИ ЗАПАДНОГ ПОМОРАВЉА 2018“ у дане 01. и 02.09.2018. године, у
организацији Удружења повртара из Заблаћа
* одржавања традиционалног вашара Св.Јован Крститељ у дане 10.09. и 11.09.2018. године,
по захтеву предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак
* вршена контрола нарушавања комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци код одржавања
манифестације „КУПУСИЈАДА“ у дане 14, 15 и 16.09.2018. године, по захтеву ЈУ „Туристичка
организација Чачка“. Контрола је вршена пре, за време и после манифестације
* дана 27.09.2018. године пружена асистенција предузећу ЈКП „Градско зеленило“ у улици
9.Југовића код орезивања дрвећа-бреза.
Службеници комуналне полиције су учествовали на Спортским летњим играма у Сутомору.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 12 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 10 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Октобар 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 41
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 38
-упозорено лица- 167
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 111
-вршена провера идентитета- 67
-издато прекршајних налога- 23
-број вануправних предмета- 23
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 11

-пружено асистенција- 3
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за ту
врсту робе без одобрења предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улици Љубићски кеј и у Горњој
Трепчи
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 12 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 10 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Новембар 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 36
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 34
-упозорено лица- 241
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 187
-вршена провера идентитета- 74
-издато прекршајних налога- 41
-поднето захтева за вођење прекршајног поступка- 1
-број вануправних предмета- 43
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 18

-пружено асистенција- 1
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за ту
врсту робе без одобрења предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улици Љубићски кеј и у Горњој
Трепчи
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“.
-Људство комуналне полиције
У овом месецу службу је обављало 11 комуналних полицајаца и то: начелник комуналне
полиције, један комунални полицајац распоређен на пословима у дежурној служби у
просторијама комуналне полиције и 9 комуналних полицајаца на патролним реонима.
Децембар 2018. године
У овом месецу у складу са правилима службе и овлашћењима прописаних Законом о
комуналној полицији и другим правним актима, поступано је у следећем броју:
-сачињено службених забелешки на основу примљених обавештења- 21
-сачињено записника о извршеној контроли о нарушавању комуналног реда- 25
-упозорено лица- 174
-усмено наређено да се отклони комунални неред- 130
-вршена провера идентитета- 44
-привремено одузимање предмета- 1
-издато прекршајних налога- 25
-број вануправних предмета- 45
-обавештен други орган да предузме мере из своје надлежности- 8

-пружено асистенција- 5
Послови обављани по издатим налозима за обављање патролне активности у овом
месецу:
* поступање по пријавама грађана
* сарадња и пружање асистенције надлежним инспекцијским службама, дана 11.12.2018. године
асистенција грађевинској инспекцијиу улици Хајдук Вељкова број 27, код „Житопромета“, код
рушења објеката у вези пресецања улице 10
* контрола на зеленој пијаци код одлагања и продаје робе на месту које није предвиђену за ту
врсту робе без одобрења предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак РЈ „Пијаца“
* контрола у близини основних и средњих школа и вртића
* спроведена акција контроле заузећа површина јавних намена постављањем мањих
монтажних објеката привременог карактера и зимских башти без одобрења надлежног органа, у
улицама Немањина, Филипа Филиповића, Градско шеталиште, Скадарска и светог саве
* контрола продаје пољопривредних и других производа у улици Веселина Милекића
* контрола депоновања смећа и отпада на површинама јавне намене
* контрола површине јавне намене и површина у јавном коришћењу, остављање
нерегистрованих, неисправних и хаварисаних возила
* контрола оштећења зелених површина, паркирањем возила на јавним зеленим површинама
* контрола лепљења плаката и умрлица на стубовима, зидовима зграда, излозима локала,
оградама, уличним дрворедима и др.
* контрола извођења паса без поводника и заштитне корпе на њушци
* контрола напуштања кућних љубимаца и спровођење Одлуке о обављању делатности
зоохигијене
* контрола испуштања отпадних вода на површине јавне намене и површина у јавном
коришћењу
* контрола паљења отпада у двориштима и на површинама јавне намене
* контрола нарушавања комуналног реда у заједничким просторијама у стамбеним и пословним
објектима
* контрола уређења дворишта, уклањање дрвећа и шибља које се налази поред улица и
тротоара, а које својим гранама угрожава пролазнике и безбедност саобраћаја
* контрола комуналног реда на простору: градског парка код Дома здравља, простор око
Техничке школе и ОШ „Вук Караџић“ и градски бедем, СЦ „Младост“, градског парка код
аутобуске станице, простор око аутобуске и железничке станице, Спомен парка, Комплекса
Споменик Танаску Рајић на Љубићу
* пружање помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак код извршавања услуге изношења смећа у улици
Светог Саве код броја 27 и 32, Лозничко поље код Гвожђаревих зграда, Мила Ивковића број 5,
улица Светозара Марковића код подземних контејнера и улици Кнеза Милоша број 53
* контрола бацања смећа на простору очишћене „дивље депоније“ у улици Бошка Тепчевића,
улици 565 у Љубићу, Буљов пут у Љубићу (први лево пут после ресторана „Божић“ из улице
Драгослава Бојић), у близини Мацанског и Шебечког гробља, Книћаниновој до канала (преко
пута СУР„Ћевапче“), у Слатини (у близини гробља), обале реке Западне Мораве и на подручју
депоније „Прелића врбак“
* пружена асистенција предузећу ЈКП „Чачак“ код вршења контроле унутрашњих инсталација у
стамбеној згради у Стоје Тошић број 22 у стану број 4
* сарадња и заједничка контрола са Одељењем за ванредне ситуације у Чачку, продаје
пиротехничких средстава, у периоду 27.-31.12.2018. године
* пружена асистенција предузећу ЈКП „Чачак“ код вршења контроле унутрашњих инсталација у
стамбеној згради у Цара Лазара број 40А
* контрола код организованог „Дочека Нове 2019. године” на градском тргу у организацији Дома
културе Чачак и Града Чачка, дана 31.12.2018./01.01.2019. године.
Дана 05.12.2018. године четири службеника комуналне полиције у Краљеву
присуствовали семинару на тему примене Правилника о безбедности дечјих игралишта
(„Службени гласник РС“ бр.63/18 од 27.08.2018. године), који је почео са применом од
23.11.2018. године. Такође је тог дана посећена служба Комуналне полиције града Краљева и
том приликом су размењена искуства у примени овлашћења комуналне полиције и издавања
прекршајног налога.

t4spaflen l-oAuutrur nflaH paga KoMyHanHe nonrqraje sa 2019. ro4ury
rpagcKe ynpaBe 3a rHcneKqrjcrn na4eop 3a EaBabe MnuJberba, a rarofie
ynpaBe y Havxy.

-Jbvrcrao xorivHanHe

I

AocraBrbeH HaqenHtaKy

14

HaqenHnxy flonnqrajcre

non ilumie

Y oeoM Meceqy cnyx6y je o6aaruano 13 KoMyHanHnx nonnqajaLla I To: Ha'.{eflHnK KoMyHanHe
nonuquje, jeRan KoMyHanHil nonmqajaq pacnopefleH Ha nocnoBnMa y 4exypnoj cnyx6u y
npocroprjaMa KoMyHanHe noauqnje n 1 1 xoruynannnx nonuqajaqa Ha narponHnM peoHuMa.
VII TPYNA 3A ONUTE U NPABHE NOCNOBE
Onurre

r

npaBHe nocfloBe o6aaruajy 2 nsepuroqa.

Y rpynn 3a onure r npaBHe nocfloBe BpuJeH[ cy cnegehra nocnoBn.
- npyxar-ba crpyqHe noruohm uHcneKTopuMa npt,tnnKoM r43pa,qe peueFba, 3aKJbyqaKa,
Kpr4Br4r.rHrx, npexpuajnvx v Epyn x nprjaea HaAnexHnM opraHuMa,
- npyxaHre cTpyqHe nouohr y npunpeMV n opfa{n3oBalby npnHyAHyrx ,r3BpueFba,
- r3paAa HaLlpra nsaeuiraja r mu$opuaqrja oprannua l-paga n peny6nnvKrM opraHuMa,
- paA Ha npnnpeMil HaqpTa npont4ca u3 HaAnexHocTl4 rpaAa,
- ,qocraBtbaFbe rpaxenux un$opnaaqnja no 3arony o npucryny uu$oprvraqnlaua o4 jaanor
anavaja,
- yveuhe y pa4y Konancrje aa yrapfiuaabe Bucr4He urere npoy3poKoBaHe oA crpaHe naca
flyTant4Lla,
- aA M yr H ucrparm

BH

o-Kau qen a p ujcx tri

v

AarTnnorpa

$cxn nocnoBu.

Y t,tseeuJrajnorra nepilo4y, t4HcneKTopr4 cy AefloBaflh n npeBeHTyrBHo y cMmcny EaBaFba
o6aaeuJreFba crpaHKaMa, AoroBopa ca crpaHKaMa I npyxaFba noruohn, y3 aHraxoBalbe jaanrx
npegyseha rnr capaflIby ca ApyrnM opraHvrMa a y qil.rby peujaBaFba KoHKperHor npooneua.
Tarofe, rHcneKTopr4 oee Ynpaea cy BprrJr4nr Koop4r4HrcaH uncnexqrjcK[ HaA3op ca ApyrnM
nncenxqnjaMa, Kao n flonuqnjcKoM ynpaBoM, y qnrby cys5nlaE,a HefleranHor raKcu npeBo3a nyrHuKa
u po6e, HeneranHor o6asaraFba yrocrulTerbcKe AenarHocrrl m HenouJToBaba O4nyre o paEHoM
BpeMeHy, a Ha ocHoBy nnaHa Koop4ylHtlcaHor IHcnexqrjcxor Ha4sopa
Y cxna4y ca ogpe46aua 3aroHa o cno6o4HoM nprcryny ranSoprrltaqurjarvra o4 jaaxor snavaja n
Ynyrcreoru 3a o6jaerunaan e ran$oprvraropa o pa4y ApxaBHor opraHa, [-pa4cxa ynpaBa 3a
nncnerqnjcKr HaA3op pe,qoBHo axyprpa ran+oprvrarop o paEy Ynpaae rojra ca4pxr4 opraH[3aqhoHy
crpyKrypy, onrc nocrynalba y oKBt4py oenauheua, o6aeesa h HaAflexHocr[, nponnce xojn ce
npnrueuyjy, noAaqr o ucnnaheHuM nnaraMa u HaKHaAaMa, no.qarKe o cpeAcrBilMa paAa, HaqhH
noAHoueba 3axreBa sa npncryn nn$opruaqnjaua o4 jaanor suavaja ra 4p.
llprcryn rn$oprraaqrajanra rojrarrlta oaa Ynpaea pacnonaxe ouoryhaBa ce cBilM flt4t-lt4rvra xojra
noAHecy 3axreB 3a npilcryn rn$opnaaqvtltA oA jaanor snauaja, r3y3eB y cnyrrajearMa saKoHcKt4x
orpaHilL{eFba nponucanmx 3axonou o cno6o4HoM npncryny ran$opuraqujavra o4 jaaHor snavaja n
3axoxou o 3a[rrl4Tt4 noAaraKa o nhqHocrt4.
l-pa4cra ynpaBa 3a ilHcneKLlujcxra na4sop peAoBHo o6aeeuJraBa npegcraBHnKe cpe4craBa
jaanor nn$opur,rcaFba o craFby y ogpehenru o6nacrhMa HaA3opa I npegy3ernM MepaM y Bpu]eFby
nncnexqujcKor Ha43opa. Taxofe, jaanocr ce o6aaeuJTaBa o nnaHnpaHr4M nocrynabunna, npexo cajra
Ynpaae Kao il cpe4craBa un$oprurcarua.
Ha ocnoay rseeulraja Moxe ce 3aKrbyqvrn Aaje l-pa4cra ynpaBa 3a rHcneKLlajcxra na4sop
cnpeMHa 4a o6es6eAu,qocne,qHy npuMeHy 3aKoHa, cnposofier+e ynpaBHor nocrynKa y KoMe o4nyvyje
o npaBnMa il o6agesa[4a rpalana, npaBHhx nnqa v ycraHoBa, Ha eSnxacaH, 3aKoHt4T t4 qeflncxoAaH
HaqilH, naKo cy oaoj Ynpaan 2017. roguae.qogare HoBe Ha4nexHocl4 nponncaHe 3axonou o
craHoBaFby tr ogpxaBaFby 3rpaiqa, c r4M r.uro je Heonxo4Ho, nope4 noaeharsa 6poja [3BpuJnflaqa,
noce6uo y rpafiearancxoj mncnexqrajr,r u hHcneKLlujn sa floKafiHh npeBo3 h nyreBe, no6oruu:arn
rexHnqKy onpeM.rbeHocr l-pa4cKe ynpaBe 3a nHcneKllujcru na4sop, npe cBera noeeharbe[a 6poja
cnyx6enmx Bo3t4na.

