
 

На основу чл.  44.  Закона о инспекцијском надзору, Одељење за инспекцијске послове Управе 
градске општине  Нови Београд доноси 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА ОДСЕКА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Надлежност одсека комуналне инспекције 

Одсек комуналне инспекције као орган управе  у саставу Одељења за инспекцијске послове 
градске општине Нови Београд обавља послове инспекцијског надзора с првенственим циљем да 
се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и 
поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим 
прописом заштићена добра, права и интересе посебно у области одржавања и успостављања 
комуналног и  кућног реда, контроле заузећа јавних и других површина и заштите  јавног интереса , 
јавних прихода  и друго. 

Поред инспекцијског надзора, одсек комуналне инспекције у 2016. години континуирано је 

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

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

комуналне инспекције са освртом на процене ризика, прикупљању информација и података 

других државних органа и анализом испекцијске, управне, судске и пословне праксе из 

одговарајуће области. Комунална инспекција градске општине у складу са планом рада редовно је 

сачињавала евиденције, извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим 

инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада комуналних инспектора. 

Одсек је сачинио извештај за преиспитивање система менаџмента квалитетом из оквира свог рада, 

учествовао у изради Стратегије управљања ризицима ГО Нови Београд, радио на изменама и 

допунама документованих  процедура ИСО стандарда како би се осигурало ефективно планирање 

и извођење пословних процеса као и управљање тим процесима.  

Извршиоци и организација 

           Укупан  број запослених у одсеку комуналне инспекције је 26 инспектора. Комунална 

инспекција градске општине спроводи инспекцијски надзор на територији градске општине Нови 

Београд и организована је на принципу територијалне поделе терена по блоковима или улицама 

за сваку календарску годину. Одсек располаже са четири службена возила, а за потребе рада 

комуналних инспектора обезбеђено је укупно 15 рачунара.   



 

Општи показатељи 

У извештајној години закључно са  20.12.2016. године отворено је  укупно  5786 предмета 
од чега 380 вануправних  и 2940 предмета по пријавама грађана који су се овом органу обраћали 
лично, телефоном, поднесцима преко поште, писарнице и електронском поштом: мејлом или 
преко Београдског позивног центра (Беоком) и Сервисног центра градске општине Нови Београд. 

Највећи број пријава односио се на одржавање зелених површина (кошење), уређење и 
чишћење неуређеног и неизграђевног грађевинског земљишта, уклањање депонија, проблеме са 
нехигијенским неформалним насељима, цурење кондензата из клима уређаја у летњем периоду, 
буку и непоштовање кућног реда, заузеће заједничких просторија у стамбеним зградама, 
одржавање дечијих игралишта и спортских терена, оштећења јавних саобраћајних површина 
(тротоара, интерних саобраћајница, прилаза стамбеним зградама, степеништима) и сл. У циљу 
постизања законитости и безбедности инспектори су донели  550 решења и то највише из области 
комуналног реда, оглашавања, постављања башти угоститељских објеката , привремених објеката 
и одржавања чистоће. 
                У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору чија је пуна примена ступила на 
снагу  30.04.2016. године , комунална инспекција донела је  План инспекцијског надзора за 2017. 
годину , објавила контролне листе и  прописе по којима поступа општинска комунална инспекција .  
 

Показатељи делотворности 
 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 
 

Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно 
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и 
саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, 
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са 
препорукама и слично, а чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и 
редовност у испуњавању обавеза, комунална инспекција је у току 2016. године  на порталу 
http://novibeograd.rs/lokalna-samouprava/uprava-gradske-opstine-novi-beograd/odeljenje-za-
inspekcijske-poslove објавила контролне листе , прописе по којима поступа, услуге Кабинета 
грађана и Сервисног центра (Тел. 785 0 785 , мејл  servisnicentar@novibeograd.rs.) преко којег се 
могу  добити одговори на разна питања, предложити решења, идеје или ставити примедбе. 
Такође,  у циљу законитости поступања и пословања , заштите јавног интерса и јавних прихода у 
секцији http://novibeograd.rs/obavestenje-korisnicima-basti/  објављено је обавештење везано за 
услове подношења захтева за постављање башти угоститељских објеката,  а која су и комунални 
инспектори поделили корисницима у току саветодавних посета указујући им на процедуре за 
добијање одобрења, права, обавезе и прописе. Комунални инспектори извршили су превентивне 
инспекцијске надзоре код корисника који поседују одобрења, али којима је истекао или је требао 
да истекне рок издатих решења након чега је одређен број субјеката поднео нове захтеве за 
продужење одобрења за заузеће јавних површина или уклонио баште.  Током децембра извршен 
је теренски попис постављених привремених и покретних објеката на територији градске општине 
како би се сачиниле неопходне евиденције и кроз превентивне мере извршила припрема 

http://novibeograd.rs/lokalna-samouprava/uprava-gradske-opstine-novi-beograd/odeljenje-za-inspekcijske-poslove
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инспекцијских надзора у 2017. години, а привредни субјекти и предузетници припремили 
неопходну документацију  за подношење нових захтева за издавање одобрења. 

У поступцима  ванредних  инспекцијских  надзора по представкама грађана током летњег 
периода комунални инспектори лепили су обавештења на улазе стамбених зграда како би грађане 
упознали са одредбама одлуке о комуналног реду које се односе на недопуштено изливање 
кондензата из клима уређаја и указали им на штетне последице чиме  је постигнуто  остваривање 
циља, а поред тога нису морале бити предузимане друге наредбодавне и мере кажњавања. 
Поступајући по пријавама грађана које се односе на заузеће и коришћење заједничких просторија 
стамбених зграда, буку из стана и одржавање чистоће, инспектори су у највећем броју случајева 
обављали саветодавне и информативне разговоре са станарима и председницима скупштина 
стамбених зграда упозоравајући их на одредбе Одлуке о кућном реду у покушају да се постигну 
заједнички договори уз поштовање прописа и међусуседских односа, а уједно спречило 
узнемиравње и ометање других станара. Стављањем  тежишта на информисање и разговор са 
грађанима показало се да се постижу бољи резултати и битно смањује број и тежина штетних 
последица .  

С обзиром да се у зимском периоду очекују снежне падавине, на порталу градске општине 

објављено је и обавештење којим се апелује на обавезу уклањања снега и леда 

http://novibeograd.rs/obavestenje-o-obavezi-uklanjanja-snega-i-leda/, а грађани и привредни 

субјекти упознају са  одредбама Одлуке о комуналном реду . 

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

 
 У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво 

усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама 
задовољавајући, али да су највећа одступања када су у питању  габарити и површине постављених 
башти, број елемената баште или оштећивање јавне површине фиксирањем елемента за јавну или 
другу површину, а било је и одступања од  издатог одобрења и техничке документације. Овакво 
стање биће предмет појачаног  превентивног и редовног инспекцијског надзора у следећој години 
како би се извршила неопходна уподобљавања. Велика одступања констатована су када је у 
питању примена одредби Одлуке о кућном реду везано за држање ствари и коришћење 
заједничких просторија у складу са наменом (бивше сушионице, перионице, оставе за смеће и сл.), 
одржавање чистоће на улазима и степеништима, несметан пролаз кроз просторије, поштовање 
прописаних забрана као што је сушење рубља на отвореним деловима зграда, држање ствари на 
балконима и терасама, уздржавање од трешења са балкона и остављање отпадака у згради и у 
дворишту, закључавање улазних врата, истицање упутстава о исправности заједничких уређаја и 
лифта и друга питања одржавања. Највише проблема утврђено је у зградама које немају 
формиране скупштине станара или имају председника који послове обавља само формално. 
Претпоставка је да ће се новим Законом о становању и одржавању  зграда и новим одредбама 
Одлуке о кућном реду решити поједине неусаглашености и непрецизности везано за надзор као и  
питања управљања и одлучивања, застарелости појединих одредби одлуке, а јасније профилисати 
обавезе, права и дужности. Такође, постоје одступања када се ради о привременим покретним 
објектима–расхладним витринама и конзерваторима за сладолед који се постављају у броју већем 
од  прописаног или на местима на којима се често омета кретање пешака или бициклиста што ће 
такође бити предмет појачаног инспекцијског надзора у следећој години. Одступања постоје и код 

http://novibeograd.rs/obavestenje-o-obavezi-uklanjanja-snega-i-leda/


постављања средстава и објеката за оглашавање јер је велики број надазираних субјеката иста 
поставила без одобрења или супротно забранама, на стубовима јавне расвете или јавним 
површинама,  а за сопствена потребе. 

На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани 
субјекти сврстани су у одређене категорије према којим ће се вршити инспекцијски надзор. Нижи 
ризик подразумева и ређе контроле што значи да је акценат на квалитету, а не и квантитету и да је 
надзор усмерен првенствено на оне субјекте за које се установи да не послују у складу са законом 
било да се ради о физичким или правним лицима.. 
 

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере 
 

У извештајном периоду констатован је велики број продаваца који продају и излажу текстилну 
робу, прехрамбене и другу врсту производа на импровизованим тезгама (картонским кутијама, 
палетама , камперским столовима) у већим новобеоградским блоковима нарочито  поред  пијаца 
и трговинских објеката у центрима месних заједница чиме је значајно нарушен комунални ред . У 
циљу одржавања комуналног реда организовано је целодневно дежурство у Булевару Михајла 
Пупина, на потезу поред зелене пијаце и ТЦ „Стари Меркатор“, али осим усмених налога 
субјектима да уклоне робу, с обзиром да одбијају проверу идентитета, није постигнут 
задовољавајући ниво спречавања недозвољене продаје. Како је продаја ван продајних објеката 
предмет контроле и надзора више инспекција  неопходне су заједничке акције са комуналном 
инспекцијом града-одељењем за инспекцијски надзор над трговином чији су приоритетни 
послови трговина на мало ван продајног објекта и могућности одузимања робе коју нема 
комунална инспекција општине  као и  асистенција  и веће ангажовање комуналне полиција чији 
су послови непосредно одржавање комуналног реда на месту одржавања реда и сузбијање 
нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене.  

Редовним инспекцијском надзором утврђено је 130 надзираних субјеката који нису 
поседовали   одобрење надлежног органа за постављање и заузеће јавних и других површина 
постављањем башти на основу чега су донета решења којим им је наложено да одмах и без 
одлагања, покрену поступак за прибављање одобрења надлежне организационе јединице ГО 
Нови Београд  као и да баште уклоне. На основу наложених мера 60 надзираних субјеката 
покренуло је процедуру и добило одобрење, 32 субјекта је уклонило објекте  док је 28 предмета   
предато Служби за извршење, а до 15. децембра уклоњено је још 15 објеката који су били у 
извршном поступку.  Упоредном анализом утврђено је да је Одељењу за грађевинске и комуналне 
послове и инвестиционо пројектовање ГО Нови Београд 2015. године поднето 304 захтева за 
постављање башти угоститељских објеката од чега је 210 добило одобрење, док је 2016. године 
поднето 359 захтева, а одобрено 272 захтева (255 за 2016. годину и 15 за 2017.годину) што 
показује повећање и показатељ веће делотворности инспекцијског надзора. Субјекти којима су 
захтеви одбачени или одбијени биће предмет надзора у следећој години како би им се указало на 
прописе  и  неопходну  документацију која се подноси  уз захтев , а код надлежних органа градске 
управе иницираће се брже и ефикасније издавање свих потребних сагласности како подносиоци 
не би пропустили сезону коришћења башти због одуговлачења процедуралних поступака 
државних органа. Обрасци захтева могу се наћи и у секцији е-управа на интернет страници 
http://novibeograd.rs/%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/odeljenje-za-
gradevinske-i-komunalne-po/ 

У поступцима  инспекцијског надзора по плану или представкама, донето је и 20 решења 
надзираним субјектима који су поставили средства за оглашавање на другим површинама без 
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решења надлежне организационе јединице општине или града и наложено да исте уклоне или 
прибаве одобрење. Секретаријат за саобраћај-Дирекција за путеве одобрила је 254 захтева за 
постављање рекламних средстава и објеката на јавним и другим површинама општине Нови 
Београд, Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање ГО Нови 
Београд  издало је 44 одобрења  за средства до 2 м2, а укупно је одбачено 28 захтева. 
 У извештајном периоду донето је и 14 решења за уклањање постављених покретних привремених 
објеката-расхладних витрина и конзерватора за сладолед на јавним површинама  након чега су 3 
субјекта покренула поступак за издавање одобрења, 7 субјеката уклонило објекте јер нису 
предвиђени локацијским планом, а у току су још четири управна поступка . У 2015. години поднето 
је 175 захтева за издавање одобрења за постављање витрина и конзерватора од чега их је 123 
добило одобрење док  је у 2016. години поднето 183 захтева а одобрено 116  што указује за 
потребу делотворнијег инспекцијског надзора. Током 2016. године издато је и 73 решења за 
постављање привремених објеката –киоска на основу плана. 
 

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора 
 

У 2016. години извршен је редован инспекцијски надзор постављених башти угоститељских 
објеката, постављених привремених покретних објеката-расхладних витрина и конзерватора за 
сладолед,  контрола остављања и паркирања возила  на површинама јавне намене  супротно 
одредбама Одлуке о комуналном реду чиме се врши ометање коришћење улица и путева.  Такође, 
вршена је контрола јавних паркиралишта и паркирања на резервисаним местима за лица са 
посебним потребама (тзв. инвалидска места).  У склопу редовних дежурстава на потезу поред 
Железничке станице „Нови Београд и ОТЦ Нови Београд („бувљак“) и на потезу поред Старог 
Меркатора свакодневно се радило на успостављању комуналног реда како би нелегални 
продавци уклонили ствари и робу са површина јавне намене и прекинули са недозвољеном 
продајом. У овом  периоду нису вршени надзори у свим предвиђеним областима инспекцијског 
надзора  јер  се од 30.04.2016. године почело са применом новог Закона о инспекцијском надзору 
што је захтевало уходавање, нова поступања као и упознавање надзираних субјеката са новим 
законским одредбама, а приоритетан задатак био је усмерен на нерегистроване односно оне 
привредне субјекте који не послују и не обављају делатност у складу са законом и како би  
прибавили прописана одобрења надлежних органа за заузеће јавних и других површина нарочито 
када су у питању корисници башти, лица која постављају привремене покретне објекте или 
средства за оглашавање.  

У току извештајне године извршено је 2550 ванредних инспекцијских надзора иницираних 
представкама грађана што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника, спровођење 
испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних података, састављање 
и доношење управних аката и обавештавање грађана. Велики број пријава односио се на 
одржавање, уређивање неизграђеног грађевинског земљишта и кошење траве у летњем периоду 
на парцелама  које нису у систему одржавања ЈКП „Зеленило-Београд“. Такође, грађани су се 
жалили   на   „ударне рупе“ и оштећења тротоара или коловоза и  прилазних стаза.  Како се  ЈКП „ 
Београд пут“ огласио да нема одобрење Дирекције за путеве за одржавање и поправку интерних 
блоковских  саобраћајница, а с друге стране ни општина нема велика буџетска средства за 
санацију свих оштећења као што их немају ни стамбене зграде у чијој је обавези одржавање 
дворишта и простора око зграда, инспекција је на основу пријава, упућивала  замолницу Одељењу 
за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Управе ГО Нови Београд како 
би се санација и уређење површина уврстили у  Предлог плана одржавања јавних површина на 



територији општине Нови Београд  који ће бити упућен надлежним органима града Београда и 
јавним предузећима и како би се обезбедила средства и изнашла  заједничка решења у наредном 
периоду. Такође треба нагласити и чињеницу да с једне стране несавесно и непримерено 
понашање грађана који лагерују отпад на јавним површинама и појединим локацијама, а с друге  
стране недовољна материјална средства, разлог су и за недовољну и спору динамику чишћења 
површина јавне намене и уклањања отпада. Представке подносиоца односиле су се и на 
оштећивање фасада исписивањем графита или лепљење плаката чиме се нарушава општа 
уређеност насеља, али с обзиром да се почионици не могу ухватити на делу терет одржавања и 
уклањања истих пада на власнике и кориснике  објеката који такође немају  материјална средства 
да стално крече или уклањају графите због чега се морају изнаћи најоптималнија решења у 
поступању и предузимању мера. Највећи број пријава односио се на поштовање кућног реда  
нарочито на буку из станова (лупање, скакање, свађе, гласна музика и механички извори буке 
настали радом машина или приликом адаптације станова). 
 

5. Координација инспекцијског надзора 
 

У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора Комунална инспекција градске 
општине Нови Београд прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном чињеничном 
стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чл. 30 Закона о 
инспекцијском надзору. Како би се постигла правилна и ефикасна примена закона остварена је 
континуирана сарадња са Комисијом за координацију инспекцијског надзора са којом су се 
размењивале информације о раду. Такође са циљем успостављања комуналног реда и 
спречавања поступања и активности нерегистрованих субјеката, на иницијативу комуналне 
инспекције организована је заједничка координирана акција са градском комуналном 
инспекцијом и комуналном полицијом и од априла месеца уведена свакодневна  дежурста поред 
ОТЦ Нови Београд ради уклањања „дивљг бувљака“ , смештања и  продаје половне и друге врсте 
робе. Сталним присуством на месту одржавања реда инспектори су изрицали усмене налоге чиме 
је спречена продаја као и одлагање отпада и робе на јавним површинама. На чишћењу 
предметних површина ангажовани су  ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП „Паркинг сервис“ , ЈКП 
„Зеленило-Београд“ као и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда која ће 
следеће године почети са уређењем предметних површина и радовима на припреми терена  за 
изградњу  нове аутобуске станице. 

Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација  инспекцијских органа, бржа и 
максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању мера 
неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и институцијама 
што се очекује у наредном периоду кроз обједињени  систем е-управе.  
 

6. Ресурси 
 

У поступцима инспекцијског надзора инспектори нису користили повећана материјална 
средства. С обзиром на велики број продаваца ван продајних објеката, комунална инспекција 
кадровски не може постићи покривеност свих локација те је неопходно и веће ангажовање 
комуналне полиције и градске комуналне инспекције задужене за надзор над трговином, 
санитарне и ветеринарске инспекције, када је у  питању продаја прехрамбених производа. Ово и 
из разлога јер упоредо расте број представки грађана по разним врстама и областима 
инспекцијског надзора  што захтева свакодневно поступање и спровођење управно инспекцијских 



радњи и поступака. Повећан је и број свакодневних пријава које се односе на поштовање кућног 
реда, нарочито када је у питању бука у стану у прописано време одмора и у ноћним сатима што 
захтева додатно анагажовање дежурне мобилне екипе  и ноћни рад. 
 

7. Придржавање  рокова за поступање 
 

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера  уколико 
се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају  разлози спречавања или 
отклањања непосредне опасности по животну средину, безбедност или комунални ред, 
инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу електронском поштом 
излазили на терен како би на основу процене степена ризика одлучивали о покретању 
инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему су обавештавали 
подносиоце представки. Из разлога што још увек није уведен једиствен електронски 
информациони систем и повезаност са свим  инспекцијама, а с друге стране поједини управни 
поступци трају дуже због прибављања неопходних података и спровођења испитних и доказних 
поступака, одговори нису понекад стизали у жељеним роковима подносилаца, али су 
испоштовани у складу са прописима. Управне радње и мере предузимане су и доношене  у 
законским роковима, али ће се радити на томе да они буду још краћи нарочито када се ради о 
изласцима на терен и обавештавању подносиоца представки .  
 

8. Законитост управних аката 
 

Комунални инспектори градске општине врше инспекцијски надзор над спровођењем 
прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу  Закона о комуналним делатностима, 
Закона о инспекцијском надзору , Закона о оглашавању а од следеће године и Закона о становању 
и одржавању зграда. О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали 
записнике и достављали их странкама у поступку на изјашњавање, а о резултатима обавештавали 
подносиоце представки. У случајевима када је у поступку надзора утврђено да одређени пропис 
није или је неправилно примењен инспектор је доносио решење или зависно од процене ризика и 
тежине штетних последица изрицао прекршајни налог. Инспектори су у сарадњи са 
руководиоцима и запосленима на управним и нормативним  пословима одлучивали о питањима 
везано за одређену област из делокруга рада комуналне инспекције  и  начину  примене чланова 
који су непрецизно и нејасно дефинисани појединим прописом. Од спољашних фактора који утичу 
на ефикаснот остваривања инспекцијског надзора треба истаћи преклапање надлежности, 
нормативну неусаглашеност неких прописа у појединим управним областима којима треба 
уређивати инспекцијски надзор као и превазиђеност и непрецизност неких прописа  (кућни ред и 
комунални ред) те је потребно усаглашавање како би се уклонили проблеми сукоба надлежности 
и успоставили адекватни односи разних  инспекција нарочито у комуналној, грађевинској и 
урбанистичкој области (статус и дефиниције површина, надзор, дефиниције појмова и поступања). 
Такође застарелост  појединих норматива и стандарда или њихов раскорак са реалним 
друштвеним стањем и материјалним могућностима, инспекторе може довести у недоумицу да по 
сопственом нахођењу цене домашај и могућности објективне примене прописа. 

У  2016. години  уложено је 60 жалби на решења комуналних инспектора и то највише  због 
налога за уклањање башти угоститељских објеката, постављених средстава за оглашавање или 
привремених покретних објеката. Три жалбе су усвојене и предмети враћени на поновни поступак, 



28 жалби је одбијено или одбачено а 29 је на поступању другостепеног органа. Управном суду 
поднете су три тужбе против  решења Секретаријат за инспекцијске послове. 
 

9. Притужбе на рад инспекције 
 

У  2016. години поднето је 6 притужби подносиоца представки на рад инспекције : једна 
притужба на записник о инспекцијском надзору, једна на законитост поступања, две жалбе због 
одуговлачења поступка и две жалбе на правилност поступања инспектора у поступку 
инспекцијског надзора сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору . Такође, упућене су 
две жалбе на обавештење о резултатима инспекцијског надзора и утврђеном чињеничном стању 
и два захтева за изузеће инспектора који су одбачени. Руководиоци организационе јединице 
размотрили су притужбе, обавили разговор са инспекторима као и са подносиоцима представки и 
решили жалбе и приговоре у прописаном року . 
 

10. Обуке запослених 
 
У одсеку комуналне инспекције 14 инспектора, 2 правника и шеф одсека 2016. године завршили су  
осмонедељну е-обуку „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у организацији 
СКГО која је запосленима пружила кључна знања и информације о примени Закона о 
инспекцијском надзору . 
 

11.  Информациони систем 
 

Комунални инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе  информационе 
податке  АПР, РГЗ, добијају  податке од МУП РС и користе их у складу са одредбама Закона о 
заштити података о личности, а служе се и евиденцијама података Одељења за грађевинске и 
комуналне послове и инвестиционо пројектовање као и Одсека грађевинске инспекције. Уједно 
врше евиденцију предмета кроз интерни електронски информациони систем Мега и референтске 
књиге. У самом одсеку формирана је електронска база података свих представки грађана и 
прослеђених одговора као и друге писане и електронске евиденције које свакодневно ажурира 
оперативни тим одсека. 
 

12. Извршни поступак 
 
Служби за извршење ГО Нови Београд  2016. године  предато је 28 предмета за  изршење решења 
одсека комуналне инспекције донетих за уклањање башти угоститељских објеката од  којих је 15 
субјеката уклонило баште после окончања поступка. У току 2016. године спроведено је 6 
административних извршења преко другог лица. 
 

13. Прекршаји поступци 
 

У 2016. години поднето је 14 захтева за покретање прекршајних поступака везано за буку у 
становима и због недостављања тражених података. Због оцене инспектора да је повредом 
прописа учињен прекршај,  до 20.12.2016. године издато је 1250  прекршајних налога и то највише 
због непоштовања одредби Одлуке о комуналном реду које се односе на остављање возила на 
начин којима се омета коришћење улица и путева (паркирање на тротоару, прилазима објектима, 



аутобуским стајалиштима, зеленим површинама и др.), Одлуке о јавним паркиралиштима због 
непоштовања сигнализације и резервације паркинг места и  због непоступања по решењима. 
        Како одређен број лица није прихватило одговорност за учињен прекршај и покренуо 
поступак судског одлучивања,  Прекршајни суд упутио је 14 захтева  којим траже  да инспекција 
достави све расположиве доказе за учињен прекршај по издатим налозима (прецизирање 
прекршаја и одговорних лица).  
 

На основу анализе годишњих извештаја о раду Комисија за координацију инспекцијског 
надзора града Београда иницираће  мере за унапређење инспекцијског надзора и  проценити  
степен остварености стратешког (вишегодишњег) плана. 
 
                                                          
 
 

   

 

 

 


