
ГОДИШЊИ ИЗВЕШАТАЈ О РАДУ  
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Одељење за инспекцијске послове врши послове Општинске управе који се односе на 
надзор над извршавањем прописа из надлежности општине и то: грађевинске, комуналне, 
саобраћајне, просветне и инспекције заштите животне средине, као што су послови који се 
односе на мере заштите у планирању и изградњи објеката, контроли изградње објеката, 
надзор над обављањем комуналних делатности, надзор над одржавањем локалних и 
некатегорисаних путева и улица, заштити ваздуха, земљишта,природних добара, заштиту 
од буке, отпадних и опасних материја, режима саобраћаја, обавља и друге послове у 
складу са законом и другим прописима. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Назив службеног места за спровођење инспекцијског 
надзора и 

службених контрола 

Број извршиоца Стручна 
спрема 

Грађевински инспектор 1 ВСС 
Саобраћајни инспектор 1 ВСС 
Инспектор заштита животне средине 1 ВСС 
Порески инспектор 1 ВСС 
Комунални инспектор 2 ВСС,ВШС 
Укупан број извршиоца 6  
 
 Извештај о раду инспектора у спровођењу инспекцијског надзора на подручју 
општине Љиг за 2018 .годину  донет је на основу члана 44. Закона о инспекцијском 
надзору („Сл.гласник РС“ број 36/15 и 44/18) 
Годишњи извештај инспекцијског надзора садржи информације и податке о броју 
спречених или умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена 
добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције), пружању стручне и 
саветодавне подршке надзираним субјектима и лицима која остварују одређена права, 
издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, број редовних и 
ванредних инспекцијских надзора, обукама и другим облицима стручног усавршавања и 
нивоу координације инспекцијског надзора са другим инспекцијама, непосредне примене 
закона и других прописа на територији општине Љиг. 
 
  



ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 
Грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова 
поверених законом, као и надзор над применом општинских одлука донетих на основу 
закона и других прописа у грађевинској области. Исто тако, у складу са Законом о 
озакоњењу објеката грађевински инспектор доноси решења о рушењу незаконито 
изграђених објеката  и иста доставља надлежном органу како би покренули поступак 
озакоњења објеката. 
 
Прописи по којима поступа грађевински инспектор 
 

1. Закон о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 
132/14, 145/14); 

2. Закон о озакоњењу објеката (''Сл. Гласник РС'' бр. 96/2015); 
3. Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС'' бр. 36/15); 
4. Закон о одржавању стамбених зграда (''Сл.гласник РС'' 44/95,44/98,101/05 и 

88/2011); 
5. ЗУП (''Сл. лист СРЈ'' бр.33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'' бр. 30/10 и ''Сл.гласник РС'' 

бр. 18/2016); 
6. Правилник о класификацији објеката. Правилник је објављен у "Службеном 

гласнику РС", бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 28.2.2015. 
7. Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника 

играђевинске књиге. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 28.2.2015. 

8. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле. Правилник 
је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио 
је на снагу 28.2.2015. 

9. Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта. Правилник 
је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио 
је на снагу 28.2.2015. 

10. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора. Правилник је објављен 
у "Службеном гласнику РС", бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 
28.2.2015. 

11. Правилник о објектима на које се непримењују поједине одредбе Закона о 
планирању и изградњи. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", 
бр.22/2015 од 27.2.2015. године, а ступио је на снагу 28.2.2015. 

12. Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничкедокументације према класи и намени објеката. Правилник је објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр.23/2015 од 2.3.2015. године, а ступио је на снагу 
3.3.2015. 
 

Спровођење инспекцијског надзора 
 
Инспекцијски надзор обавља један грађевински инспектор са високом стручном спремом 
Приликом инспекцијког надзора, инспектор се придржава законских процедура уз 
обавезно попуњавање контролних листа, а све према и у складу са Планом инспекцијског 
надзора за 2018.годину. 



 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
 

• Спровођење Закона о планирању и изградњи 
• Спровођење Закона о озакоњењу објеката 
• Спровођење Закона о одржавању стамбених зграда 
• Обрада и анализа података о обављеном инспекцијском надзору 
• Обука, оспособљавање, семинари, едукације у вршењу инспекцијског надзора и 

примена Закона и прописа из области грађевинарства 
• Припрема и спровођење инспекцијских надзора - планирање и усклађивање рада 

инспектора у складу са законским прописима 
• Припрема и извршавање осталих редовних послова у оквиру инспекцијског 

надзора 
• Превентивно деловање инспекције 
• Уредно, благовремено и законито спровођење поступка извршења 
• Спровођење редовних, ванредних, допунских и канцелариских инспекцијских 

надзора у области извршења 
• Обрада и анализа података о објављеном инспекцијском надзору 

 
Врста и број инспекцијских надзора и број донетих аката 
 
Табела :врста и број инспекцијских надзора по месецима 
Врста 
Надзора 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Редовни             
Ванредни 161 74 136 160 129 127 97 74 38 80 34 2 
Саветодавни             
укупно 161 74 136 160 129 127 97 74 38 80 34 2 

Грађевински инспектор је током 2018.године извршио / редован надзор и 29 
ванредних по поднетим представкама грађана или захтевима надзираних субјеката  
Табела:приказ броја донетих аката  

број 
Назив  
инспекције 

предмета надзора решења дописа забране Кривичне  
пријаве 

Грађевинска  
инспекција 

1112 29 709 30 6  

 
 
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 
Надлежност саобраћајног инспектора 
 
Саобраћајни инспектор обавља, јединици локалне самоуправе, законом поверене послове, 
као и послове примене општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у 
области саобраћаја, са циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера 
обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече 
и отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и 
интереси. 



 
Прописи по којима поступа саобраћајни инспектор 

1. Закон о превозу терета у друмском саобраћају  
2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају 
3. Закон о јавним путевима 
4. Одлука о начину обављања градског и приградског превоза путника 

 на територији општине Љиг 
5. Одлука о јавним и некатегорисаним путевима 

 
Спровођење инспекцијског надзора 
Инспекцијски надзор обавља један саобраћајни инспектор са високом стручном спремом. 
Приликом инспекцијког надзора, саобраћајни инспектор се придржавао законских 
процедура уз обавезно попуњавање контролних листа, изводио активности у складу са 
Планом инспекцијског надзора за 2018.годину. 
Саобраћајни инспектор је благовремено и одговорно поступао у спровођењу закона о 
инспекцијском надзору. 
 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
Обавља послове инспекцијског надзора ванлинијског превоза путника, линијског и 
ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси 
превоза, врши послове на утврђивању путне мреже, локалних и некатегорисаних путева на 
територији општине, уцртава их у карту територије општине, припрема нацрте одлука о 
путевима према карти путева која је урађена. Ангажује геометре на омеђавању путева 
према прописаној ширини, доноси решења у оквиру законских овлашћења о начину и 
условима одржавања локалних и некатегорисаних путева и путног појаса. Против 
власника земљишта поред локалних и некатегорисаних  путева и улица који се не 
придржавају утврђених мера подноси пријаве, а у случају заузећа путног земљишта 
обавештава Јавно правобранилаштво ради покретања поступка за отклањање незаконитог 
заузећа. Предлаже програм одржавања локалних и некатегорисаних путева у складу са 
финансијским планом и расположивим средствима. Припрема програм уређења и 
одржавања улица и тротоара. Остварује увид у стање вертикалне сигнализације на јавним 
путевима у складу са овлашћењима из закона и обавља друге послове у вези са техничким 
регулисањем саобраћаја. Остварује сарадњу са органима МУП-а. Прати прописе и 
израђује предлоге одлука из своје области,  врши и друге послове које му повере начелник 
Одељења и начелник Општинске управе. 
 
Врста и број инспекцијских надзора и број донетих аката 
 
Табела :врста и број инспекцијских надзора по месецима 
Врста 
Надзора 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Редовни 2 1 1  2 3 5 1 1 2   
Ванредни 3 2 2 2 5 3 3 2 2 3 1 1 
Саветодавни             
укупно 5 3 3 2 7 6 8 3 3 5 1 1 

Саобраћајни инспектор је током 2018.године извршио 18 редовних надзора и 29 
ванредних по поднетим представкама грађана или захтевима надзираних субјеката  
Табела:приказ броја донетих аката  



број 
Назив  
инспекције 

предмета надзора решења дописа забране Кривичне  
пријаве 

Саобраћајна   
инспекција 

47 30 33 9   

 
ИНСПЕКЦИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Надлежност општинског инспектора за заштиту животне средине 

Инспектор за заштиту животне средине обавља, јединици локалне самоуправе, 
законом поверене послове, као и послове примене општинских одлука донетих на основу 
закона и других прописа у области заштите животне средине, са циљем да се 
превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност 
пословања и поступања надзираних субјеката и спрече и отклоне штетне последице по 
законом и другим прописом заштићена добра, права и интереси. 
Прописи по којима поступа инспектор за заштиту животне средине 

1. Закон о заштити животне средине 
2. Закон о процени утицаја на животну средину, 
3. Закон озаштити ваздуха, 
4. Закон о заштити од буке у животној средини, 
5. Закон о управљањуотпадом, 
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, 
7. Закон о заштити природе, 
8. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
9. Закон о инспекцијском надзору,  

Општинске одлике 
1. Одлука о мерама заштите од буке на територији општине Љиг, 
2. Одлука о заштити предела нарочите лепоте Рајац, 
3. Одлука о заштити природног добра–Споменик природе „Храст Дићи“. 

Спровођење инспекцијског надзора 
Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са високом 
стручном спремом 
Приликом инспекцијког надзора, инспектор за заштиту животне средине се придржавао 
законских процедура уз обавезно попуњавање контролних листа, изводио активности у 
складу са Планом инспекцијског надзора за 2018.годину. 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
-надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења , транспорта и третмана 
инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган 
Општинске управе издаје дозволу ; 
-примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетногделовања буке ; 
-спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја 
иналагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени 
утицајана животну средину ; 
-примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха одзагађења, за које 
дозволу за изградњу издаје надлежни орган Општинске управе ; 
-заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и 
почетакрада даје надлежни орган Општинске управе; 



-спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених 
природнихдобара на заштићеним подручјима који су актом општине проглашени 
заштићенимподручјима; 
-вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспкецијског 
надзора у области заштите животне средине 
-доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора 
-подношење захтева за покретање прекршајног поступка 
-припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 
 
 
Врста и број инспекцијских надзора и број донетих аката 
Табела :врста и број инспекцијских надзора по месецима 
Врста 
Надзора 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Редовни 4 5 5 3 6 6 6 5 6 5 6 3 
Ванредни  1 3  2 6 1  1    
Саветодавни            1 
укупно 4 6 8 3 8 12 7 5 7 5 6 4 

Инспектор за заштиту животне средине је током 2018.године извршио 61 редован 
надзор и 14 ванредних по поднетим представкама грађана или захтевима надзираних 
субјеката  
Табела:приказ броја донетих аката  
Област 
надзора 

Број   надзора решења дописа пп забране 
редовни ванредни 

Отпад 39 5 37 2 14   
Бука 7 1 10 3 4 1 1 
Ваздух 9 8 15 8 20   
Процена 4  6  4   
Природа 2  2 2 2   
Нејонизујуће 
зрачење 

/       

 61 14 72 15 44 1 1 
Остварени резултати 
Инспекција за заштиту животне средине: 
- благовремено jе припремила План инспекцијског надзора за 2019. годину у склaду са 
Законом о инспекцијском надзору и на исти добила позитивно мишљење Министарства  
заштите животне средине 
-припремала је одговоре по захтевима свих заинтересованих страна који су упућивали 
захтеве по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја,  одговоре на 
захтеве заинтересованих грађана и других институција и органа.  
-током извештајне 2018. године сарађивала је са републичком инспекцијом за заштиту 
животне средине, тржишном републичком инспекцијом , Полицијском станицом и Јавним 
тужилаштвом. 
-сарадња се огледала у континуираној непосредној комуникацији и давању одговора у 
законски прописаним роковима. 
 
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
Надлежност пореског инспектора 



Порески инспектор обавља послове наплате локалних јавних прихода.Израђује планове 
редовне и принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се 
прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље опомену о 
врсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу 
Одељења предмет принудне наплате;  доноси решење о принудној наплати; у складу са 
законом и општима актима општине врши увећање пореског дуга на дан почетка 
принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним 
средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; 
установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати; 
припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по 
захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског потраживања 
по основу застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода у поступку 
стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима. Прима странке, 
даје информације, проверава стање пореза. Прима и обрађује документа странака (пријаве, 
захтеви, приговори, жалбе). Врши проверу стања објеката оштећених земљотресом у 
евиденцијама и елаборатим. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и 
начелника Општинске управе. 
 
Прописи по којима поступа порески инспектор 

1. ЗПППА („Сл.гласник РС“ бр.80/02...30/2018) 
1. Закон о порезима на имовину(„Сл.гласник РС“ бр.26/01...47/13 
2. Закон о општем управном поступку(„Сл.гласник РС“ бр.18/2016) 
3. Закон о инспекцијском надзору(„Сл.гласник РС“ бр.36/15 и 44/18) 
4. Закон о прекршајима(Сл.гласник РС“ бр.36/2015) 
5. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине(„Сл.гласник општина 

Љиг“ бр.7/08,10/08 и 2/10) 
6. Одука о локалним комуналним таксама(„Сл.гласник општине Љиг“ бр10/12) 
7. Одлука о општинским административним таксама („Сл. гласник општине Љиг“бр. 

7/08, 10/08 и 2/10) 
 
Спровођење инспекцијског надзора 
Инспекцијски надзор обавља један порески инспектор  са високом стручном спремом 
Приликом инспекцијког надзора, порески инспектор  се придржавао законских процедура 
и  вршио активности у складу са Планом инспекцијског надзора за 2018.годину. 
 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
-надзор над радом и контрола имовине правних лица и предузетника који порез плаћају 
самоопорезивањем,контрола пореских пријава физичких лица 
-надзор над спровођењем закона и прописа из области пореске делатности:порез на 
имовину физичких лица,порез на имовину обвезника који воде пословне књиге(правна 
лица и предузетници),накнада за заштиту и унапређење животне средине(еколошка 
такса)плаћање накнаде за коришћење јавних површина(правна и физичка лица),плаћање 
фирмарине(правна  лица и предузетници) 
Врста и број инспекцијских надзора и број донетих аката 
 
Табела :врста и број инспекцијских надзора по месецима 
Врста I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 



Надзора 
Редовни         2 3 1 8 
Ванредни             
Саветодавни             
укупно         2 3 1 8 

Порески инспектор је током 2018.године извршио 16 редовних надзора и 
/ванредних по поднетим представкама грађана или захтевиманадзираних субјеката  
Табела:приказ броја донетих аката  

број 
Назив  
инспекције 

предмета надзора решења дописа забране Кривичне  
пријаве 

порески   
инспектор 

19 14     

 
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
 
Надлежност комуналног инспектора 
Комунални инспектор обавља послове инспекцијског надзора и то: врши надзор код 
јавних комуналних предузећа, радних људи који самостално обављају привредне и 
друштвене делатности и друге послове личним радом и средствима у својини грађана, 
надзор над снабдевањем града водом, одржавањем и експлоатацијом градске 
канализације, надзор над пречишћавањем и одвођењем отпадних вода, надзор над 
сакупљањем, изношењем и депоновањем смећа и других отпадака, над одржавањем 
комуналних објеката и зелених површина и заштите комуналних објеката и зелених 
површина, надзор над одржавањем јавне расвете, над одржавањем и уређивањем гробља, 
над снабдевањем града топлотном енергијом и над одржавањем објеката за производњу и 
испоруку топлотне енергије, надзор над одржавањем споменика и свих културно-
историјских заоставштина, надзор над применом мера, заштите од буке у стамбеним, 
занатским и комуналним објектима, и врши друге послове у складу са законом и на закону 
заснованим прописима, као и врши друге послове које муп овери начелник Одељења и 
начелник Општинске управе. 
 
Прописи по којима поступа комунални инспектор 

1. Закон о инспекцијском надзору 
2. Закон о општем управном поступку 
3. Закон о комуналним делатностима 
4. Одлука о комуналној инспекцији  
5. Одлука о производњи и испоруци воде, пречишћавању и одвођењу отпадних вода и  

одвођењу атмосферских вода са јавних површина  
6. Одлука о одржавању комуналне хигијене на територији општине  
7. Одлука о  допуни одлуке о одржавању комуналне хигијене на територији општине 

Љиг  
8. Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Љиг  
9. Одлука о општем  кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним  зградама  на 

територији општине Љиг  
10. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом  
11. Одлука о пијацама   



12. Одлука о радном времену  
13. Одлука о условима за држање домаћих и егзотичних животиња на територији 

општине Љиг  
Одлука о гробљима, одржавању гробља и пружању погребних услуга   

14. Одлуке о локалним комуналним таксама  
15. Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама  
16. Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност по околину  

 
Спровођење инспекцијског надзора 
Инспекцијски надзор у 2018. години су  обављала 2 (два) комунална инспектора, од којих 
је један са академским звањем магистра наука  а други са вишом стручном спремом. 
Током инспекцијког надзора, комунални инспектори су се придржавали законских 
процедура уз обавезно попуњавање контролних листа и изводили активности у складу са 
Планом инспекцијског надзора за  текућу  годину. 
Комунални инспектори су благовремено и одговорно поступали у спровођењу Закона о 
инспекцијском надзору. 
 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
 
Почетком извештајног периода написано је и уручено преко 100 (сто) наредби за 
уклањање снега и леда са јавних површина као и 33 (тридесет три) наредбе и решења за 
уклањање лагерованог материјала на јавним површинама током целе године. 
У току зимског извештајног периода комунална инспекција је контролисала издату 
наредбу о уклањању снега и леда са јавних површина и тротоара, што је имало позитивног 
ефекта и смањило фактор ризика од нежељених дешавања. У току посматраног периода 
контролисана је и недозвољена продаја на јавним површинама, свим прекршиоцима су 
достављена решења под претњом подношења прекршајних пријава. 
Комунална инспекција је и у овом извештајном периоду  вршила контролну и саветодавну 
улогу приликом регистрације стамбених заједница што је веома позитивно утицало на 
спровођење неопходних Законом предвиђених активности, као и на даљу сарадњу са 
изабраним управитељима истих. 
Током пролећног и летњег периода инспекција је извршила и контролу привременог 
заузећа јавних површина, приликом чега су службе за финансије и  локалну  пореску 
евиденцију издале решења за наплату, према важећем тарифнику и  општинској одлуци, 
чиме је ризик фактора непланског заузећа превентивно спуштен на најнижи  могући ниво. 
У анализираном  интервалу  у сарадњи  са СЗР“Хигијена-Томић“ из Лајковца 
организоване су акције хватања и уклањања паса луталица. Након уклањања паса 
луталица са јавних површина, фактор ризика од напада и уједа паса луталица је пао на око 
50%, што је добар резултат имајући у виду да су средства која треба да буду исплаћена по 
основу штета и нежељених последица још увек веома висока, а на шта би се превентивним 
деловањем и перманентном едукацијом грађана могло утицати. 
Чланом 46. Закона о ветеринарству, обавеза  сваке општинске управе на територији 
Републике Србије  је да на позив грађана и самоиницијативно врши попис и констатовање 
угинућа домаћих животиња, и у сарадњи са овлашћеном зоохигијенском службом одвози 
лешеве у кафилерију у Ћуприју. На овим пословима такође је била ангажована комунална 
инспекција, чијим активностима је могућност ширења заразних болести и других 
непосредних последица као и фактор ризика, сведен на најнижи могући ниво. 



Од укупно наведеног броја обрађених предмета, против решења комуналне инспекције, 
поднете су жалбе другостепеном органу (О.В.) и то 7 (седам), од којих су за свих седам 
потврђена решења. 
Свака редовна, ванредна или саветодавна инспекцијска контрола  захтевала је  присутност 
инспектора на лицу места, и то за неке случајеве по више пута, што говори и о броју 
надзора ове инспекције. 
У предметном извештајном периоду, поднето је и 7 (седам) прекршајних пријава код 
Судије за прекршаје, које су благовремено решене или су у поступку решавања.  
Tоком последњег квартала 2018. године, извршена темељнија контрола активности у ЈКП 
„ Комуналац“  из Љига, приликом чега су уручена решења о доношењу, усвајању  и 
спровођењу неопходних аката прописаних општинским одлукама, што би могло да умањи 
фактор ризика и  доведе до побољшања резултата рада истог предузећа у наредној 
календарској години. 
 
Врста и бројинспекцијскихнадзора и бројдонетихаката 
 
Табела 1 : Врста и број инспекцијских надзора по месецима 
Врста 
Надзора 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Редовни 8 8 10 8 21 5 7 8 9 8 3 7 
Ванредни 14 16 9 12 16 8 10 14 22 12 8 15 
Саветодавни 4    / 3 / / 3 2 2 / / 5 / 
Укупно 26 24 22 20 37 16 19 24 31 20 16 22 

 
Комунални  инспектори сутоком 2018.године извршили 102 редовна надзора,156 

ванредних по поднетим представкама грађана или захтевима надзираних субјеката, као и  
19 саветодавних обилазака.  

 
Табела 2 : Приказ броја донетих аката  

Број 
Назив 

инспекције предмета надзора решења дописа забране, 
наредбе 

прекршајних 
пријава 

Комунална 
инспекција 265 277 51 27 133 7 

 
Остварени резултати 
Комунална инспекција је: 
-  Приликом решавања свих предмета поступала  по Закону о општем управном поступку; 
- У свом раду имала  врло добру сарадњу са свим другим инспекцијама  као и са МУП-ом   
ОУП Љиг, имајући у виду контролу рада угоститељских објеката и асистенцију  приликом  
спречавања недозвољене продаје на јавним површинама; 
-  Учествовала  у организацији привредно туристичке манифестације „Косидба на Рајцу“,  
као и у организацији свих других активности на нивоу Општине; 
- И  у  протеклој 2018. години имала  сарадњу са месним  заједницама  , али је  
потребно  радити  на успостављању веће сарадње,  односно на едукацији изабраних људи 
у истим; 



-У прописаном року, у склaду са Законом о инспекцијском надзору донела План 
инспекцијског надзора за 2019. годину 
 - И овом извештајном периоду константно  вршила контролу Одлуке о одржавања 
комуналне  
хигијене на територији општине Љиг, Одлуке о производњи и испоруци воде, 
пречишћавању  
и одвођењу отпадних вода и одвођењу атмосферских вода са јавних површина, Одлуке у  
условима и начину снабдевања топлотном енергијом, као и контролу спровођења Одлуке 
о  
пијацама, а што се све директно или индиректно односило на контролу рада јавних 
комуналних  
предузећа, чиме је ризик од нежељених дешавања код не спровођења свих донесених  
општинских одлука сведен на најнижи могући ниво. 
 

ЗАКЉУЧАК 
Одељење за инспекцијске послове  током 2018.године  је : 

• Законито, благовремено и одговорно спроводило законске прописе из својих 
надлежности 

• Одговорно спроводило Закон  о инспекцијском надзору 
• Поступало и спроводило планиране активности садржане у Плановима рада за 

2018.годину 
• Учествовало у припреми измена и допуна Општинских одлука које се тичу 

инспекцијског надзора над изворним пословима општине 
• Припремало је стручно-техничке и административне послове за Комисију за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 
општине Љиг 

• Припремило је планове инспекцијског надзора за 2019.годину и на исте добило 
сагалсности 

У извештајној 2018.години у Одељењу за инспекцијски надзор : 
• Формирано је предмета ..................................................1518 
• Извршен број инспекцијских надзора..............................422 
• Донето решења..................................................................808 
• Упућено дописа..................................................................110 
• Покренуто прекршајних пријава...........................................8 
• Изречене забране..............................................................140 

 
 

 
 
 


