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1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 Саобраћајна инспекција Градске управе за инспекцијске послове обавља 
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о јавним путевима (''Службени 
гласник РС'', број 101/05, 123/2007 101/11, 93/12 и 119/13), Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/2015), Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 68/2015) – (поверени послови), Одлуке 
о улицама, општинским и некатегорисаним путевима (''Службени гласник града Јагодине'', 
бр. 4/2017 и 18/2017),  Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији 
града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'', бр. 1/2016), Одлуке о одређивању 
аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији 
града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'', бр. 1/2016), и Одлуке о такси превозу 
на територији града Јагодине (''Службени гласник града Јагодине'', бр. 1/2016).  Одлука 
донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о поступању инспектора 
прописаним Законом о инспекцијском надзору (Службени гласник РС, број 36/2015).  
 Саобраћајна инспекција врши  надзор над спровођењем одредаба претходно 
наведених Закона и Одлука у обављању градског и приградског превоза путника, 
ванлинијског превоза путника, ванлинијског и линијског превоза ствари,  превоза за 
сопствене потребе лица и ствари,   такси превоза и заштите јавних и некатегорисаних 
путева.  

1. У 2017. години саобраћајна инспекција је 28 пута превентивно деловала чиме је 
спречено или битно умањено настанак штетних последица по законом заштићена добра, 
права и интересе. 

2. Саобраћајна инспекција је 104 пута превентивно деловала, што подразумева 
обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима 
или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са 
надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службене 
саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима 
усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и 
поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 
заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и 
кругу лица обухваћених тим активностима 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.  

3. Редовним и ванредним инспекцијским надзором утврђено је да је ниво 
усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописом, који се мери помоћу контролних листи задовољавајући. 

4. Саобраћајна инспекција је у вршењу инспекцијског надзора открила и отклонила 
10 штетних последица по законом заштићених добра, права и интересе. 

5. У вршењу редовног инспекцијског надзора, пронађено је 9 нерегистрованих 
субјеката који обављају таакси превоз. Одузимањем саобраћајне дозволе и регистарских 
таблица, возила су искључена из саобраћаја на период од 90 дана. 

6. Саобраћајна инспекција није предузела никакве мере ради уједначавања праксе 
инспекцијског надзора и њиховог дејства, али поступа по процедури прописној Законом о 
инспекцијском надзору, и на основу донетих решења прати каква дејства производе та 
решења према надзираним субјектима.   

7. План инспекцијских надзора је испуњен, и у 2017.године је било 165 ванредних 
инспекцијских надзора, 55 редовних инспекцијских надзора,  и саобраћајна инспекција је 
132 пута превентивно деловала. 

8. У сарадњи са Републичком инспекцијом за рад, Републичким инспектором за 
друмски саобраћај и Саобраћајном полицијом ПУ Јагодина, вршене су редовне контроле 
линијског и ванлинијског превоза путника и ствари (ниво задовољавајући). 
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9. У саобраћајној инспекцији раде шеф саобраћајне инспекције, дипломирани 
инжењер саобраћаја, 2 инспектора за друмски саобраћај, дипломирани инжењер 
саобраћаја и струковни инжењер саобраћаја – специјалиста, један инспектор за путеве, 
дипломирани инжењер саобраћаја, и два администартора, саобраћајни техничари. 
Саобраћајна инспекција користи три канцеларије, рачунаре који се налазе у свим 
канцеларијама, интернет који је доступан у свим канцеларијама, и једно путничко возило 
за рад на терену. 

10. Саобраћајна инспекција се придржавала свих рокова који су прописани за 
поступање инспекције. 

11. Поднета је једна жалба на решење саобраћајне инспекције, где је у 
другостепеном поступку потврђено првостепено решење, па је Управном суду поднета 
тужба на решење другостепеног органа, која је од стране истог одбачена. 

12. На рад саобраћајне инспекције није било притужби. 
13. У 2017. години саобраћајна инспекција је присуствовала на три семинара: на 

семинару за примену Закона  о инспекцијском надзору, на семинару за примену Закона о 
општем управном поступку, и на семинару о безбедности саобраћаја у локалним 
самоуправама. 

14. У сарадњи са управљачем пута саобраћајна инспекција је иницирала у 2017. 
години доношење нове Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на 
територији града  Јагодине. 

15. Саобраћајна инспекција користи информационе податке од стране Полицијске 
управе, Агенције за привредне регистре, Републичког геодетског завода, све у складу са 
одредбама Закона о заштити података о личности. 

16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је 
задовољавајуће. 

17. У 2017.години смо од Судова добили решења о застарелости прекршајног 
поступка у три поднете пријаве, и једно решење о новчаном кажњавању, док одлука у 
осталим пријавама још није донета. 
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2. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  ЗА  
2017. ГОДИНУ 

 
         Овај документ представља извештај о раду инспекције за заштиту животне 
средине у спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној 
дужности на подручју града Јагодине за 2017. годину и донет је на основу чл.44.Закона о 
инспекцијском надзору /”Сл.гл.РС” бр.36/15/ 
 
Циљеви  
 

Општи циљ  рада инспекције заштите животне средине је превенција и деловање 
ради спречавања загађивања животне средине и повећање поштовања еколошких 
стандарда. 
 
Спровођење инспекцијског надзора  
 
      Инспекцијски надзор обављају два инспектора за заштиту животне средине са 
високом стручном спремом., положеним државним испитом и са радом на испекцијским 
пословима 10 односно 17 година,  Љиљана Радуновић и Владан Рацић . 
 Приликом инспекцијског надзора, инспектори за заштиту животне средине  су се 
придржавали процедура прописаних законом. 
 
Планирање инспекцијских надзора  
 

Инспекцијски надзор у току 2017 године је рађен у складу са планираним 
активностима а инспектори су користили искуства из претходних инспекцијских контрола 
које су вршене на основу оперативних планова који су усаглашени са вишегодишњим 
планом инспекцијског надзора и дугогодишњег искуства. У 2017 години испуњен је у 
потпуности план за 2017 годину на који је Министарство заштите животне средине дало 
сагласност крајем 2016 године. 
 
Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора 
 

1. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од 
загађења, за које дозволу за изградњу дају надлежни органи града. 

2. Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног 
деловања буке 

3. Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних Студијом о процени 
утицаја и налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде Студије о 
процени утицаја на животну средину. 

4. Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и 
транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које 
надлежни орган Града издаје дозволу. 

5. Надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом (третман, 
одлагање, рециклажа) за сва постројења и активноси за које дозволу за рад издаје 
надлежни орган Града 

6. Заштита од нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу 
и почетак рада даје надлежни орган Града. 

7. Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених 
природних добара на заштићеним подручјима који су актом града проглашени 
заштићеним подручјима. 

 
8. Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови 
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инспекцијског надзора у области заштите животне средине. 
9. Вођење управног и извршног поступка 
10. Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине 
11. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка и привредног преступа 
12. Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

 
Прописи по којима поступа инспекција за заштиту животне средине 
                            

1. Закон о инспекцијском надзору 
2. Закон о општем управном поступку 
3. Закон о прекршајима 
4. Закон о заштити животне средине 
5. Закон о управљању отпадом 
6. Закон о заштити од буке у животној средини 
7. Закон о заштити  ваздуха 
8. Закон о заштити природе 
9. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења 
10. Закон о процени утицаја на животну средину 

 
 У току 2017 године инспектори су осим редовних прегледа  вршили и  ванредне , 
контролне  и допунске инспекцијске  надзоре ,саветодавне и превентивне прегледе 
прегледе по пријавама грађана идругих правних лица, државних институција,организација 
и установа и др .Ова инспекција је имала и учешћа на радионицама,семинарима, 
курсевима, обукама и осталим  пословима  из  области Заштите животне средине по 
налогу надређеног. 
      
 Током 2017. године инспекција заштите животне средине  Градске управе за 
инспекцијске послове града Јагодине је имала укупно 156   предмета. 
 Број редовних инспекцијских  прегледа:  71 
 Број ванредних инспекцијских прегледа: 36 
 Број превентивних /саветодавних прегледа : 17 
 Број вануправних предмета: 32 

 
У току 2017 године извршен је  36 ванредних инспекцијских прегледа  , а што је у 

процентима  је 50 % од улупног броја инспекцијских контрола за 2017 годину, чиме је план 
за 2017 у потуности испуњен.( везано за ванредне инспекцијске прегледе ). По областима 
може се изразити као: 
 - 27 прегледа везано за загађење зивотне средине буком 
 - 3 прегледа  везано за загађење ваздуха 
 -6 прегледа за енергетску сагласност за бензинске пумпе 

 
Ванредни инспекцијки прегледи су се углавном односили на пријаве грађана и др. 

правних лица, организација  и установа везано за буку у кафићима. 
  
 У 2017. години инспекција заштите животне средине је  превентивно деловала у 
непосредном контакту са грађанима, привредним субјектима, организацијама и 
установама, чиме је спречено или битно умањено настанак штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе. 
 

1. Инспекција заштите животне средине је 17 пута превентивно-саветодавно 
деловала , а што подразумева обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне 
подршке надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним 
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субјектима или у вези са надзираним субјектима.Ово деловање се огледа  укључивањем  
издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете.  Превентивним и 
саветодавним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању 
и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 
штетних последица по Закон и друге  прописе  који се односе на заштићена добра, права 
и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности као и кругу лица 
обухваћених тим активностима. 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.  

2. Редовним и ванредним инспекцијским надзором утврђено је да је ниво 
усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописом, који се мери помоћу контролних листи задовољавајући. 

3. Инспекција заштите животне средине  је у вршењу инспекцијског надзора 
открила и отклонила  7  штетних последица по законом заштићених добра, права и 
интересе. 

4. У вршењу редовног и ванредног  инспекцијског надзора, није пронађен ниједан 
нерегистрованих субјекат који обављају делатност из области надлежности инспекције.  

5. Инспекција заштите животне средине није предузимала мере ради уједначавања 
праксе инспекцијског надзора и њиховог дејства, али је поступала  по процедури прописној 
Законом о инспекцијском надзору, и на основу донетих решења и записника, пратила  
каква дејства производе та решења према надзираним субјектима.   

6. План инспекцијских надзора је испуњен у 2017.години. План редовних контрола 
испуњен  100 % а број ванредних контрола био је 50 % у односу на редовне.  

7. Инспекција заштите животне средине није имала заједнички надзор са другим 
инспекцијама а није ни било захтева за таквом врстом контроле. 

8. У  инспекцији заштите животне средине раде два инспектора са положеним 
државним испитом  и лиценцом са инспекторе. Инспектори су прошли обуку на 
многобројним семинарима и обукама. Инспекција заштите животне средине користи  
сопствену канцеларију, рачунар, интернет  и нема путничко возило за рад на терену. 

9. Инспекција заштите животне средине се придржавала свих рокова који су 
прописани законом за  поступање приликом инспекцијског надзора. 

10. У току 2017 године није  поднета  ни једна жалба на решење  
инспекције,односно није покренут ни један управни спор. 

11. На рад  инспекције у току 2017 године била је једна притужба. После контроле 
инспектора Министарства, утврђено је да су инспектори поступали у складу са законом и 
да није било пропуста у раду. 

12. У 2017. години инспектори су присуствовали следећим семинарима: на 
семинару за примену Закона  о инспекцијском надзору ( три обуке за два инспектора ) , на 
семинару за примену Закона о општем управном поступку ( једна обука за једног 
инспектора), на  семинару за инспектора заштите животне средине у органима локалне 
самоуправе (једна обука за једног инспектора ) и обука за еЗУП за једног инспектора. 

13. У  току 2017 није поднета ни једна иницијатива за измене и допуне закона и 
прописа. 

14. Инспекција заштите животне средине  није користила податке из 
информационог система. 

15. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је 
задовољавајуће. 

16. У току 2017.године, инспекција није поднела захтев за покретање прекршајног 
поступка, пријаву за привредни преступ и кривичну пријаву.  
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ 
 
Надлежности 
 

У оквиру Градске управе за инспекцијске послове града Јагодине,  грађевинска 
инспекција обавља послове инспекцијског надзора и контролу примене Закона, стандарда, 
норматива и других прописа који се односе на пројектовање и изградњу објеката, техничка 
својства и квалитет грађевинског материјала који се користи у изградњи објеката, 
предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће 
документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања 
угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне средине, вршење 
надзора над применом Закона и прописа о одржавању стамбених зграда,  вођење 
управног и извршног поступка, обављање управних радњи и доношење управних аката у 
поступку инспекцијског надзора,  подношење захтева за покретање прекршајног поступка, 
пријава због привредног преступа и кривичних пријава, прикупљање података и 
информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање 
извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.  

У вршењу инспекцијског надзора и контроли,  грађевински инспектори су у раду 
примењивали Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/2009, 
81/2009,..., 132/2014 и 145/2014), Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, 
бр.36/2015), Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр.96/2015), Закон  о 
становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, бр.104/2016), и Закон о општем 
управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр.33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС”, 
бр.30/2010 и 18/2016).  
 
Информације и подаци 

 
 1)Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):  
 Превентивним деловањем, странке су упознате да за намеравану изградњу и 
извођење грађевинских радова предходно прибаве сву потребну документацију 
предвиђену Законом о планирању и изградњи.  
 
Преглед предмета заведених у градској писарници 
 

Укупно бесправна изградња – 356 - грађевинска инспекција – 354 - 
3447 3237 210 

 
2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези 
са надзираним субјектима , укључујући издавање аката о примени прописа и службене 
саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима 
усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и 
поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 
заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и 
кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције):  

У извештајном периоду путем медија било је више обавештења јавности у вези 
примене Закона о озакоњењу објеката, читав низ активности од доношења плана и 
програма пописа објеката, обуке пописивача, сам попис објеката и доношење 
инспекцијских решења којим се поступак озакоњења иницира. Према члану Закона, 
озакоњење објеката је у јавном интересу.  
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3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката у складу са 
законом и другим прописима, који се утврђује помоћу контролних листи:  

С обзиром, да су контролне листе прописане Законом о инспекцијском надзору, 
који је почео да се примењује у 2016.години, може се закључити да су надзирани субјекти 
своје активности углавном ускладили са Законом о планирању и изградњи и другим 
прописима.  

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 
по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције):  

У извештајном периоду није било штетних последица по законом заштићена добра, 
права и интересе.  

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима:  
У извештајном периоду  било је  10  нерегистрованих субјеката.  
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово 

дејство:  
Формулисане су контролне листа за контролу темеља, за обавезне инспекцијске 

надзоре, за издате употребне дозволе и друго. Учешће у мрежи грађевинских инспектора 
при СКГО.  

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, однос 
редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора који 
нису извршени и разлози за то, као и број допунских налога за инспекцијски надзор:  

С обзиром  на примену Закона о инспекцијском надзору, план инспекцијског 
надзора за 2017.годину је урађен и према њему је поступано. Према Закону о планирању 
и изградњи, извршен је 51 редован инспекцијски надзор, ванредних је било 86, допунских 
није било.  

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 
друге инспекције:  

Највиши ниво је са републичком грађевинском инспекцијом Министарства при 
Нишавском управном округу у поступању по налозима за достављање информација о 
предузетим мерама. Сарадња постоји и са комуналном инспекцијом и инспекцијом 
заштите животне средине на нивоу Градске управе Јагодина. Постоји донекле и 
координација са надлежним републичким инспекцијама.  

9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 
вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе ресурса 
инспекције и резултатима предузетих мера:  

Закон о планирању и изградњи и Закон о озакоњењу објеката – одредбе које се 
односе на рад грађевинске инспекције, опис послова из систематизације радних места у 
Градској управи. У раду, инспекција је користила доступне информационе податке АПР-а, 
РГЗ-а, сателитски снимак РС, рачунаре, дигиталне фото апарате, услуге службених 
возила.  

    Послове грађевинске инспекције обавља три грађевинска инспектора, правник,а 
на пословима извршења пет извршилаца и на пословима евидентирања и пописа 
незаконито изграђених објеката је ангажовано осам извршилаца по основу уговора о 
привременим и повременим пословима. 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:  
Због великог обима посла и због приоритета на пословима пописа бесправно изграђених 
објеката, као и  на доношењу решења о рушењу за покретање поступка озакоњења, а с 
обзиром на недовољан број стручних кадрова, предмети из редовног поступка решавани 
су у складу са околностима.   

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 
другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход:  

На пет инспекцијских решења поднете су жалбе другостепеном органу. Исход још 
није познат пошто још није решено по жалби. Управних спорова није било. 
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12) Поступања у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 
поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се 
односиле:  

У извештајном периоду је било пет притужби на рад ове инспекције. 
13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника 

овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика 
стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених за вршење 
инспекцијског надзора и вођење управног поступка, који су похађали те обуке и друге 
облике стручног усавршавања:  

Обуке и присуствовање семинарима за примену Закона о инспекцијском надзору, 
Закона о планирању и изградњу, Закона о озакоњењу објеката, Закона о општем 
управном поступку и Закона о становању и одржавању зграда. Обукама и семинарима 
обухваћено је два грађевинска инспектора,  правник, као и лица која су радила на попису 
бесправно изграђених објеката. 
 14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:  
 Није било.  

15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 
информационом систему:  

Инспекција је водила интерне евиденције, важна обавештења са информацијама 
су објављена на званичном сајту града и локалним медијима.  

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:  
Поверени послови инспекцијског надзора грађевинске инспекције су вршени у 

складу са законом у јединици локалне самоуправе Јагодина.  
17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 
инспекција:  

У извештајном периоду није било пријава надлежним органима . 
18) Број урађених решења о рушењу бесправно подигнутих објеката у поступку 

озакоњења објеката: 
Укупно за период 2017.године урађено је 1698 решења о рушењу.  
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Просветна инспекција врши послове инспекцијског надзора у предшколским 
установама, основним и средњим школама на територији града Јагодине. Инспекцијски 
надзор се обавља као редован, ванредни, контролни и допунски. 
 

Просветна инспекција инспекцијским надзором испитује спровођење следећих 
закона: 
 1. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
88/17); 
 2. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13 и 
1101/17); 
 3. Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13 и 
101/17); 
 4. Закон о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС“, број 
18/10 и 101/17). 

 
Инспекцијски надзор врши се по поступку који је предвиђен у Закону о 

инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС“, број 36/15). 
Инспекција контролише примену  прописа донетих на основу напред наведених 

Закона, непосредним увидом у рад Установа. 
Након извршеног  надзора и утврђеног чињеничног стања  изриче мере и 

контролише њихово извршење. 
У оквиру овлашћења утврђених Законом,  просветни инспектор врши контролу: 
1. поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области 

образовања и васпитања, као и општих аката; 
2. остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно 

старатеља и запослених; 
3. остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, 

односно 
старатеља; 

4. обезбеђивања заштите детета и ученика, као и запослених од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи; 

5. поступка уписа и поништавања уписа у школу ако је обаљен супротно овим 
законима; 

6. испуњености прописаних услова за спровођење испита; 
 . прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку 
поништавања јавних исправа које и издаје установа. 
 
 О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава Записник 
којим: 
 1. Налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; 
 2. Наређује решењем извршавање прописане мере која ја наложена записником, а 
није извршена; 
 3. Забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овим 
законима 
 4. Подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 
преступ, захтев за покретање прекршајног поступка,односно повреду забране из члана 
110. до 112. Закона о основама система образовања и васпитања, 
 5. Обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај 
орган надлежан 
 6. Обавља друге послове у складу са законом. 
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 Врши консултације са директорима и секретарима основних и средњих школа и 
предшколске установе,даје потребна саветодавна упутства и тумачења законских 
прописа. 
 Врши консултације и доставља извештаје републичком просветном инспектору у 
Крагујевцу. 
 Врши консултације са Школском управом  у Јагодини и Министарством просвете , 
науке и технолошког развоја РС . 
 Прима странке,  даје обавештења и упутства. 

1. У 2017. години просветна инспекција је 19 пута превентивно деловала чиме је 
спречен или битно умањен настанак штетних последица по законом заштићена добра, 
права и интересе. 

2. Просветна инспекција је 53 пута превентивно деловала, што подразумева 
обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима 
или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са 
надзираним субјектима.  

3. Редовним  инспекцијским надзором утврђено је да је ниво усклађености 
пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који се мери 
помоћу контролних листи задовољавајући.Редовним годишњим надзором утврђен је низак 
и незнатан степен ризика, за школску 2016/17.годину. 

4. Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора није открила штетне 
последице законом заштићених добара, права и интересе. 

5. У вршењу редовног инспекцијског надзора, нису пронађени  нерегистровани 
субјекати . 

6. Просветна инспекција није предузела  никакве мере ради уједначавања праксе 
инспекцијског надзора и њиховог дејства, али поступа по процедури прописној Законом о 
инспекцијском надзору. 

7. План инспекцијских надзора у 2017.години је испуњен.Извршен је 21 ванредан  
инспекцијски надзор и 19 редовних инспекцијских надзора и просветна инспекција  
инспекција је 72 пута превентивно деловала. 

8. У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС- 
Школском управом у Јагодини вршен је редован иснпекцијски надзор за утврђивање 
испуњености прописаних услова ради верификације установа - 2 пута. 

9. У просветној  инспекцији раде два просветна инспектора, дипломирани правник 
и профсор разредне наставе.Просветна инспекција користи једну канцеларију у којој се 
налазе два рачунара, интернет и један скенер. Просветна инспекција не поседује путничко 
возило за рад на терену. 

10. Просветна  инспекција се придржавала свих рокова који су прописани за 
поступање инспекције. 

11. На решење просвтне инспекције није поднета ниједна жалба. 
12. На рад просвете инспекције није било притужби. 
13. У 2017. години просветна инспекција је присуствовала  семинару за примену 

Закона о општем управном поступку. 
14. Просветна инспекција није имала иницијативе за измене и допуне Закона и 

других прописа. 
15. Просветна инспекција користи информационе податке од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја РС. 
16. Просветна инспекија је извршавала поверене послове инспекцијског надзора 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. 
17. У 2017.години просветна инспекција се није обраћала правосудним органима и 

није подносила пријаве за привредне преступе и кривичне пријаве.  
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017.ГОДИНЕ. 
 

На пословима инспекцијског надзора ангажовано је 16 извршиоца од чега шеф 
Комуналне инспекције, 5 комуналних инспектора и 10 извршиоца комуналних послова.  
           Рад комуналне инспекције организован је у две смене радним даном, дежурство у 
две смене викендом као и за време државних и верских празника 

Осим тога за време туристичке сезоне ова инспекција је дежурала у две смене у 
Туристичком комплексу „Поток”, ради заштите уређених површина и објеката у комплексу 
као и спречавању нелегалне продаје од стране уличних продаваца.  

 У извештајном периоду од 01.01. 2017. – 31.12.2017.године, Комунална инспекција, 
решавала је по 539 предмета од чега 52 предмета по службеној дужности и 487 предмета 
по захтеву странке. По основу ових предмета сачињено је: 

- 395   записника са налогом за отклањање утврђених недостатака,  
-донето 29 решења за таксене обвезнике, 
-донето  3 решења о укидању места за контејнере, 
-донето  3 решења о одређивању нових места за контејнере,  

   -донето 12 решења о уклањању остављених предмета на јавним површинама,  
   -донето  1 закључак о принудном уклањању предмета који је и спроведен, 

-дато 12 одобрења за заузеће јавне површине,  
-дато   6 одобрења за ексхумацију посмртних остатака,      
-дато   4 одобрења за продужени рад угоститељких објеката, 
-урађено 47 одговора и информација, 
-по 5 захтева Паркинг сервиса достављени подаци о власницима возила, 
-сачињене 21 потврда о пријављеном радном времену здравствених установа, 
-пописано 421 рекламних ознака и 12 билборда, чији списак је достављен Градској 

управи за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода, ради утврђивања таксене 
обавезе по овом основу. 

Поред горе наведеног Комунална инспекција поступала је и по усменим и 
телефонским пријавама као и по службеној дужности, када су давани усмени налози по 
којима су странке одмах поступале или су телефонске и усмене пријаве биле неосноване. 
По овом основу по пријавама странке било је 273 интервенције и усмених налога а по 
службеној дужности 581. 

Такође у протеклом извештајном периоду спроведена је и једна акција са 
Републичком тржишном инспекцијом, ради контроле нелегалне продаје на јавним 
површинама и једна акција са Републичком туристичком инспекцијом, ради контроле рада 
угоститељских објеката. 
           Током 2017. године, спроведено је и 8 контрола акција Зоохигијенске службе на 
хватању паса луталица у ноћним сатима.  
            Комунална инспекција је у складу са Законом о комуналним делатностима и 
Одлукама донетим на основу тог Закона, вршила редовну контролу  рада јавних 
комуналних предузећа, по питању редовног изношења смећа, чишћења и прања улица, 
одржавања уређених зелених површина, одржавања објеката водовода и канализације, 
одржавања кишне канализације, снабдевања топлотном енергијом, пружања пијачних 
услуга и поштовања пијачног реда, чишћења снега и леда за време зимског периода, 
чишћења мини депонија.  
            Током овог извештајног периода Комунална инспекција се максимално ангажовала 
на превентивном раду у смислу обавештавања надзираних субјеката са  применом нових 
прописа, каква су њихова права и обавезе а све у циљу спречавања  настанка штетних 
последица. С тим у вези Комунална инспекцоја је више пута достављала обавештење  
Скупштинама стамбених заједница, како би их упознала са новом организацијом 
управљања, која је прописана новим Законом о становању и одржавању зграда и 
подстакла да се у што већем броју организују у складу са новим Законом.             
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            Комунална инспекција вршила је редовну контролу и уклањање уличних 
продаваца, нарочито у улицама око Зелене пијаце, на Скверу омладине, на Малој пијаци и 
у ул Кнеза Лазара. 
           У циљу боље едукације за спровођење нових Закона, ова инспекција је 
присуствовала саветовањима организованих  од стране Службеног гласника и Сталне 
конференције градова и општина, поводом примене Закона о становању и одржавању 
зграда и Закона о општем управном поступку.  
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