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 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 милиција 

 

 29. априла 2016. године почела је примена Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник 

РС“, број 36/2015, 44/2018-др. закон и 95/2018) 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 1939 предмета. 

 Поред редовног инспекцијског надзора, грађевинска инспекција је у извештајном периоду 

обрадила 149 обавештења надлежног органа о завршетку изградње темеља и завршетку објекта 

у конструктивном смислу, кроз поступак обједињене процедуре. 

 У одсеку комуналне милиције обрађена су 493 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, 83/18, 31/19, 37/19-

др. закон и 9/20). 



            Такође, грађевинска инспекција, у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник 

РС“, број 96/2015 и 83/2018), доноси и решења о рушењу незаконито изграђених објеката, по 

пријему коначног решења надлежног органа којим се одбацује или одбија захтев за озакоњење. 

 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 68/2019), 

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и 

грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, број 62/2019), 

- 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). 

 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 опасности по живот и здравље људи и 

материјалних добара. 

 

 Послове инспекцијског надзора су у 2019. години обављала 4 грађевинска инспектора. 

 

 

Укупан број предмета у извештајном периоду                      60 

Број решења о уклањању објеката  26 

Број решења о обустави извођења радова  21 

Број решења о отклањању недостатака       5 

Број решења о забрани коришћења објеката                                    3 

Број решења о прибављању употребне дозволе / 

Број решења о обустави поступка  5 

Број решења о дозволи извршења 2 



Извршење спроведено принудним путем 1 

Број поднетих кривичних пријава  1 

Број прекршајних пријава / 

Број пријава за привредни преступ / 

Број поступања по обавештењу надлежног органа у поступку 

обједињене процедуре-ЦЕОП 
149 

 

 

  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 Министарство или друге органе о поступању у одређеним предметима.   

 

                                                                                                                                                                                                                

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 привременим објектима („Сл. лист града Чачка“, број 6/2019), 

* Одлука о радном времену угоститељских објеката („Сл. лист града Чачка“, број 17/2013), 

* Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом („Сл. лист града 

Чачка“, број 13/2019), 

* 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. 

  

 Послове инспекцијског надзора обавља 13 комуналних инспектора. 

 

Укупан број предмета у извештајном периоду 1270 

Решења о уклањању угинулих животиња са јавних површина                                                1 

Решење о нешкодљивом уклањању угинулих домаћих животиња                                                                             10 

Решења о уклањању нерегистрованих возила                                             91 

Решења о уклањању  предмета и ствари са јавне површине                    36 

Решења о уклањању дивљих депонија и расутог смећа                                                           86 

Решења о одржавању јавних површина 34 

Решења о одржавању приватних плацева 28 

Решења о одржавању кузћног реда у стамбеним зградама 20 

Решења о довођењу раскопане јавне површине у првобитно стање 16 

Решења о уклањању стабала и формирању крошњи 64 

Решења о отклањању недостатака за држање домаћих животиња 21 

Решења о забрани неовлашћених прикључака на водоводну и канализациону 

мрежу 
13 

Решења о забрани испуштања отпадних вода 44 

Решења у поступку контроле површинске канализације 28 

Решења у поступку контроле мањих монтажних објеката 39 

Решење о уклањању плаката и рекламних паноа 1 

Решење о одржавању инсталација на јавним површинама 7 

Решење о одржавању унутрашњих инсталација 15 

Решење одржавању уличне сигнализације 4 

Решење о уклањању снега и леда 42 

Решење о одржавању јавне расвете 4 

Уклањање амброзије 4 

Одржавање гробља и контрола постављања гробних места 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), 

Контрола стамбених заједница 12 

Контрола учешћа у трошковима одржавања стамбене зграде 523 

Прекршајне пријаве због прекорачења радног времена 52 

Вануправни предмети 73 



- 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. 

 

            * На основу члана 111. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, број 135/04) 

и члана 37. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС», број 134/2004), 

донета су укупно 10 решења којим се налаже спровођење мера заштите животне средине 

оператерима. 

  

      * На основу  члана 111. Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, број 135/04 

и 36/09) и  члана 76. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09), донето је 84 решења 

којим се  наређује оператерима да два пута годишње, преко овлашћеног правног лица, изврше 

мерење емисије загађујућих материја на емитерима. 

 

            * На основу члана 55. став 3. и 76. став 1. тачка 2. Закона о заштити ваздуха (“Сл.гласник 

РС”, број 36/09), донето је 7 решења којим се, предузмање потребних техничко-технолошких 

мера заштите у  котларницима, тако да се ниво загађујућих материја у ваздуху сведе на прописане 

граничне вредности. 

 

            * 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), донето је 16 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. 

 

            * На основу члана 86. Закона о управљању отпадом  („Службени гласник РС“ број 36/09 и 

88/2010), донета је  57 решења, којим се налаже спровођење прописаних мера. 

 

            * На основу члана 101. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 

18/2016), донeто је решење, укупно 68 решења, којим се обуставља поступак инспекцијског 

надзора над применом мера и поступака управљања отпадом.    

 

            * На основу Захтева за  доставу записника о испуњености услова за рад Службе за заштиту 

животне средине Градске управе за урбанизам града Чачка, ради издавања дозволе за 

складиштење и третман у циљу припреме за транспорт неопасног отпада извршен инспекцијски 

надзор и сачињено 5 записника. 

 

            * На основу  Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, број 36/09) извршен је 

инспекцијски надзор и сачињено 8 записника. 

 



            * На основу  Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС“, број 36/09) 

извршен је инспекцијски надзор и донето је 1 решење којим се налаже спровођење мера. 

 

            * 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 издата 2 извештаја о 

испуњености услова из области животне средине за обављање енергетске делатности. 

 

Остале активности 

 

Сарадња са  Министарством заштите животне средине у пројекту „Имплементација 

европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења“, помоћ при достави 

обавешења и доставе тражених података. Код оператера са територије Града Чачак. 

 Присуство презентацији Студије процене утицаја на животну средину пројекта ДОО „Оли 

Оги“ Вранићи, Чачак 

 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. 

            Учешће у раду Савета Моравичког округа.  

 Учешће на стручном семинару „Под лупом инспекција, цивилно друштво и медији у 

заштити животне средине“, одржаног у октобру у 2020.год у Зрењанину. 

Присуствовање Консултативном састанку „Представљање нацрта закона о одговорности 

за штету према животној средини“, одржаног у Крагујевцу, 05.11.2019.год. 

 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 2020.године. 

Ажурирање контролних листи и њихово постављање на сајт града Чачка. 

 

Закључак 

 

Анализом рада у 2019.години костатовали смо да је планом предвиђен рад у потпуности 

спроведен. Процентуално гледано, преко 90% инспекцијског надзора је обављено по плану 

инспекцијског надзоа. Поред тога, било је и ванредног инспекцијског надзора, покренутог на 

иницијативу грађана, најчешће из области заштите животне средине од буке. 

 При свакодневном раду, инспектори се у потпуности придржавају одредби Закона о 

инспекцијском надзору: контролисаном привредном субјекту се шаље обавештење, уручује налог 

за инспекцијски надзор, попуњавају ажурирране контролне листе, пишше записник и доноси 

одговарајуће решење, чије извршење се прати и контролише. Пре слања обавештења се ради 

процена ризика за одговарајућу област надзора. 

У извештајном периоду урађен је 248 предмета. Донета су  решења којим се налажу 

законом предвиђене мере а у предметима у којима нису утврђени недостаци  решења којим се 

даљи управни поступак обуставља. Поред тога, вршене су и контроле извршења решења из 

претходног извештајног периода. 

  

Укупан број у извештајном периоду 248 

Број предмета по захтеву странке 12 

Број предмета по службеној дужности 236 

Број нерешених предмета пренетих из предходне године - 



Контрола примене мера заштите животне средине 10 

Контрола примене заштите ваздуха од аерозагађења 84 

Контрола примене мера заштите од буке 16 

Контрола примене мера управљања отпадом 130 

Контрола примене мера заштите од нејонизујућих зрачења  1 

Контрола примене мера Закона о заштити природе 8 

Контрола примене мера Закона о инспекцијском надзору - 

Контрола примене мера Закона о енергетици 2 

Контрола предмета решених у предходном извештајном периоду 9 

Број донетих решења 248 

Број спајању предмета - 

Укупно решених предмета  у извештајном периоду 248 

Број прекршајних пријава  1 

Број пријава за привредни преступ - 

Број заједничких надзора са републичким инспектором за заштиту 

животне средине 
2 

Уступање предмета - 

Обавештења 284 

Присуствовање мерењу буке код надзираних субјеката 16 

Број инспекцијских надзора код надзираних субјеката код којих нису 

утврђене неправилности 
8 

 

                                                                  
   

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, 27/2018 и 10/19), Закона 

о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, 55/13, 101/17, 27/2018 и 10/19),  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, 101/17, 113/17 и 10/19). 

 

 Послове инспекцијског надзора обављају 2  инспектора. 

 



Укупан број предмета у извештајном периоду 86 

Број предмета у редовном инспекцијском надзору 15 

Број предмета по службеној дужности- ванредни и контролни 

инспекцијски надзори 
71 

Број нерешених предмета пренетих из предходне године / 

Укупно решено предмета у извештајном периоду 86 

Укупно нерешених предмета у извештајном периоду / 

Број сачињених записника 86 

Број наложених мера 27 

Број обавештења 10 

Службене белешке / 

 

 У извештајном периоду просветни инспектори су обрадили укупно 86 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, у периоду јануар-

март 2019.године, на основу годишњег планаинспекцијског надзора за 2018/2019.годину. и у 

периоду октобар-децембар на основу плана инспекцијског надзора за школску 2019/2020.годину. 

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 15 

надзираних субјеката. 

            Према плану инспекцијског надзора ванредан инспекцијски надзор се врши периоду од 

01.09.2019.године до 31.08.2020.године. У извештајном периоду ванредан инспекцијски надзор је 

извршен углавном по представкама физичких и правних лица или по захтеву надзираних 

субјеката у 70 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 10 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 био је 1 контролни инспекцијски надзора,на 

основу којег је донето решење за извршење наложене мере. Против ових решења надзирани 

субјект је изјавио жалбу надлежном министрству, али је након тога поступио по наложеној мери 

и одустао од жалбе. 

 Поступање по службеној дужности у свим случајевима је извршено у складу са чланом 15. 

Закона о просветној инспекцији. У току извештајног периода наложено је 27 мера, по којима 



установе у образовању и васпитању углавном поступају и о томе обавештавају просветну 

инспекцију писаним обавештењима. 

 У извештајном периоду, због повреде одредаба Закона о основама система образовања и 

васпитања, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Чачку. Овај 

захтев за покретање прекршајног поступка поднет је против Прхрамбено угоститељске школе у 

Чачку. Пред овим судом поступак је у току. 

 

            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 такси превозу („Сл. лист града Чачка“, 

број 8/19). 

 

 Послове инспекцијског надзора локалног превоза, ауто такси превоза и путева обављају 3 

инспектора. 

 

Укупан број предмета 275 

Број предмета по захтеву странке  118 

Број предмета по службеној дужности 94 
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Преглед возила-        47 

Естетски преглед возила      131 

Одбијање      1 

Обустављање     2 

Искључење возила    4 

 Решење о отклањању недостатака     4 

 Путеви    56 

Број прекршајних пријава 9 

    - превоз 

    - путеви 
9 

Број прекршајних налога 24 

Преглед возила без решења 45 

Естетски преглед без решења 120 

Укупно решено предмета у извештајном периоду 275 



Укупно нерешених предмета / 

Издато кровних ознака 47 

Издато такси дозвола 60 

Издато допунских такси дозвола 20 

Обавештења грађана 22 

Број превентивних инспекцијских надзора 21 

 

 

Приликом саветодавних посета инспектори нису утврдили никакве пропусте, те 

обавестили надзиране субјекте да и даље настављају да обављају послове 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 и терета у Годишњем плану инспекцијског надзора за 

2020.годину, означен је као приоритет у решавању, јер представља критичан ризик. 

У 2019 години број возила у нелегалном превозу путника није се бројчано повећавао у 

односу на 2018 годину, по подацима добијеним инспекцијским надзором на терену. 

  Нелегалан превоз путника је најзаступљенији у међумесном превозу путника а на релацији 

Чачак-Београд, Чачак- Крагујевац, Чачак-Г.Милановац. 

    Испектори за локални превоз и путеве за надзиране субјекте у нелегалном превозу путника 

примењују одредбе чланова 13, 149,157.Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају(„Сл.гласник РС“бр.68/15,41/2018,44/2018 и 83/2018,31/2019 и 9/2020). 

 

   Инспекција је најчешће примењивала 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. 

 

- Вршена је конрола посебног линијског превоза деце у школама. 

- Вршена је контрола јавног превоза терета. 

 -Вршена је контрола постављања и замене вертикалне саобраћајне сигнализације. 

- Вршена је контрола стања коловозног застора   

 

    Што се тиче контрола путева поводом иницијатива Месних заједница и грађана, извршена 

су поступања и донето укупно 56 решења. 

 

  Такође ,обилазили смо Месне заједнице и уручила 40 обавештења, након чега су сви 

грађани отклонили недостатке, као суседи пута, а имају растиње које улази у профил пута и које 

урожава безбедност саобраћаја. 

 

   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 МИЛИЦИЈА 
 

            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 милиције у 2019. години 

 

            Приликом обављања послова из своје надлежности, комунална милиција у складу са 

Законом о комуналној милицији 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 милиција  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 милиције. 

   Комунална милиција сарађује са инспекцијским службама града Чачка сагласно Закону о 

комуналној милицији 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 милиција 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 милиције 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 милиције истој достави податке о грађанима, 

возилима као и друге податке о којима води евиденцију. 



   Ради успешног обављања послова из надлежности комуналне милиције 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 2019. години комунална милиција 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 милиције 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 предузећем ЈКП „Комуналац“ 

            * 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 предузећем ЈКП „Градско зеленило“ 

           * 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 предузећем 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 МЗ Љубић, МЗ Парк и МЗ Атеница 

 

- сарадња са Служба за безбедност и одбрану и помоћно техничке послове Града Чачка 

            * сарадња са Цивилном заштитом. 

 

 

Примена овлашћења комуналне милиције 

 

   Прликом обављања послова комунална милиција примењује следеће мере и поступке: 

            - Превентивне мере ради спречавања комуналног нереда у граду, које  сагласно одредбама 

Закона о комуналној милицији састоје се од следећих овлашћења:  

   1) упозорење,  

   2) усмено наређење,  

   3) провера идентитета,  

   4) довођење,  

   5) заустављање и преглед лица, предмета и возила, 

   6) привремено одузимање предмета,  

   7) аудио и видео снимање, 

   8) употреба средстава принуде – физичке снаге, службене палице, распршивач са 

надражујућим дејством и средстава за везивање, 

   9) прикупљање обавештења, 

  10) друга овлашћења у складу са законом. 

 

            - Ради сузбијања комуналног нереда, комунална милиција 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 милиције између градова 

 

   У протеклом периоду комунална милиција је сарађивала и са службама комуналне 

милиције из других градова, и том приликом су размењена искуства у примени овлашћења 

комуналне милиције и прекршајног налога. 

   Дана 06.12.2019. год одржан је први семинар Комуналне милиције у Врању где су поред 

наших представника присуствовали и представници 25 градова и 4 општине где су размењена 

искуства, предложене теме за унапређење рада и остваривања бољих резултата, подизање угледа 

комуналне милиције, договор око будућег заједничког изгледа и боје униформе, формирања 

асоцијације комуналне милиције на територији РС. Наредни семинар је том приликом заказан за 

2020 годину. 

 

 

Комисија за решавање притужби на рад комуналне милиције 

 



   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 коју је именована и Милена Јовановић, начелник комуналне милиције. 

   У 2019. години није поднета ниједна примедба на рад комуналне милиције. 

 

 

Побољшање рада комуналне милиције 

 

            Ради остваривања сврхе комуналне милиције и уједно одговора на све задатке (контрола у 

ноћној смени, дежурства по захтеву и др.) а у складу са Законом о комуналној милицији и бројем 

становника на територији Града Чачка потреба је да се изврши пријем нових радника за обављање 

послова комуналне милиције, што је и наведено као кадровски приоритет у Стратешком плану за 

период 2018-2023. године. 

            Како је на више локација које комунална милиција контролише постављен видео надзор 

који је одобрен од стране надлежног органа града, а по члану 18.Закона о комуналној милицији 

комуналној милицији поверено овлашћење „аудио и видео снимање“, то је ради спречавања 

кршења прописа из делокруга комуналне милиције и ефикаснијег обављања послова, потреба да 

комунална милиција има у увид у исти.  

            Комунална милиција, 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 милиционари који би могли да поступају према њима.  

 

Јавност рада комуналне милиције 

 

Комунална милиција 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 

милиције у претходном и наступајућем периоду и све то организовано следећим текстовима: 

- Информације о пословима комуналне милиције 

- Организациона шема комуналне милиције 

- Пријављивање комуналних прекршаја 

- Градске одлуке на основу којих поступа комунална милиција и  

- Планиране активности и обавештења. 

            Грађани се овим путем и јавно упозоравају (члан 19.Закона о комуналној милицији) ради 

спречавања нарушавања комуналног реда. 

 

Стратешки и Годишњи план рада комуналне милиције 

       

      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 седници донета је Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада 

комуналне полиције за 2019. годину, на основу ког је и вршена активност у току 2019. године. 

 

Извештај о раду за 2019.години 

 

            И као крајњи резултат рада комуналне милиције у периоду од 01.01. до 31.12.2019.години, 

дата је табела са приказаним бројем примењених овлашћења, прописаних Законом о комуналној 

милицији 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  
509 

2 Сачињено записника о извршеној контроли 431 

3 Број вануправних предмета 

-основ поступања:  

заузимање јавне површине и постављање привремених објеката без 

одобрења надлежног органа – 56, бацање и бацање кабастог отпада ван  

посуде за смеће - 6, бацање смећа из возила – 4, одлагање грађевинског 

шута – 25, стварање дивље депоније – 5, споредних производа 

животињског порекла и лешеве угинулих животиња у посуду за одлагање 

комуналног отпада – 2, оштећење и паркирање возила на зеленим 

површинама - 97, сечење стабла без одобрења надлежног органа – 1, 

излагање робе и ванпијачна продаја - 22, лепљење плаката и огласа - 5,  

неодржавање дворишта - 1, испуштање отпадних вода на површину јавне 

намене и у суседно двориште – 20, држање домаћих животиња супротно 

Одлуци – 12, храњење животиња на површини јавне намене – 1,  извођење 

и шетање паса без поводника – 7, власник није пријавио губитак пса-

напуштање - 29  паљење отпада и смећа –7, нарушавање комуналног реда 

– 1, непоседовање личне карте приликом поступања – 3, остављање 

нерегистрованог возила на површини јавне намене - 13, гране и шибље 

излази на површину јавне намене – 2, неовлашћено фарбање споменика – 

2,  паркирање супротно сигнализацији – 153, паркирање у пешачкој зони 

– 12 и службени предмети - 7 

493 

4 Број издатих прекршајних налога 431 

5 Наплаћено по издатим прекршајним налозима 3 176 541,40 

6 Број поднетих захтева за вођење прекршајног поступка  4 

7 Поднето пријава за учињено кривично дело 0 

8 Издато усмених и писмених упозорења 2226 

9 Издато усмених наређења 1874 

10 Вршена провера идентитета 731 

11 Извршено прегледање лица и предмета 0 

12 Привремено одузимање предмета 6 

13 Употребљена средства принуде / 

14 Обавештен други надлежни орган, установа, предузеће и др. да предузме 

мере из своје надлежности: 

-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 

159 



-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 

 -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 

-„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 

70 

 

 

VII ГРУПА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 Опште и правне послове обављају 2 извршиоца.  

     

 У групи за опште и правне послове вршени су следећи послови: 

 - пружања стручне помоћи инспекторима приликом израде решења, закључака, 

кривичних, прекршајних и других пријава надлежним органима, 

 - пружање стручне помоћи у припреми и организовању принудних извршења, 

 - израда нацрта извештаја и информација органима Града и републичким органима, 

 - рад на припреми нацрта прописа из надлежности града, 

- достављање тражених информација по Закону о приступу информацијама од јавног 

значаја,  

- учешће у раду Комисије за утврђивање висине штете проузроковане од стране паса 

луталица, 

 - административно-канцеларијски и дактилографски послови. 

 



 У извештајном периоду, инспектори су деловали и превентивно у смислу давања 

обавештења странкама, договора са странкама и пружања помоћи, уз ангажовање јавних 

предузећа или сарадњу са другим органима а у циљу решавања конкретног проблема. 

 Такође, инспектори ове Управа су вршили координисан инспекцијски надзор са другим 

инспекцијама, као и Полицијском управом, у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника 

и робе, нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања Одлуке о радном времену, 

а на основу плана координисаног инспекцијског надзора 

У складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 

Упутством за објављивање информатора о раду државног органа, Градска управа за инспекцијски 

надзор редовно ажурира информатор о раду Управе који садржи организациону структуру, опис 

поступања у оквиру овлашћења, обавеза и надлежности, прописе који се примењују, подаци о 

исплаћеним платама и накнадама, податке о средствима рада, начин подношења захтева за 

приступ информацијама од јавног значаја и др. 

Приступ информацијама којима ова Управа располаже омогућава се свим лицима који 

поднесу захтев за приступ информацији од јавног значаја, изузев у случајевима законских 

ограничења прописаних Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 

Законом о заштити података о личности. 

Градска управа за инспекцијски надзор редовно обавештава представнике средстава јавног 

информисања о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерам у вршењу 

инспекцијског надзора. Такође, јавност се обавештава о планираним поступањима, преко 

сајта Управе као и средстава информисања. 
На основу извештаја може се закључити да је Градска управа за инспекцијски надзор 

спремна да обезбеди доследну примену закона, спровођење управног поступка у коме одлучује о 

правима и обавезама грађана, правних лица и установа, на ефикасан, законит и целисходан начин, 

с тим што је неопходно, поред повећања броја извршилаца, побољшати техничку опремљеност 

Градске управе за инспекцијски надзор, пре свега повећањем броја службених возила. 

 

 

                     НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                       Игор Кривокапић, дипл.инж.грађ. 

    

 

 


