
 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Извештај о раду за 2016. годину 

 

            Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области комуналних делатности, послове инспекцијског 

надзора  у области изградње и коришћења објеката, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове 

инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја и заштите општинских путева и улица. Инспектори Одељења за инспекцијске послове 

воде управне поступке по  Закону о општем управном поступку („Службени гласник СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 

30/10) и врше надзор над применом одредаба специјалних закона и подзаконских аката и др., као у даљем тексту извештаја.  

 Одељење за инспекцијске послове врши управно-правне послове  инспекцијског надзора из предходног става, као и послове извршења 

решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Општине, а  обавља и послове по налогу Председника општине и 

Начелника Општинске управе.  

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

  

           Koмунални инспектори су, у извештајном периоду, вршили инспекцијски надзор над применом одредаба следећих прописа:  

 

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) 

 Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015). Пуна примена овог закона почела је 30.04.2016.године.  

 Одлука о одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине Инђија“, 13/14 и 21/16) 

 Одлука о комуналном реду („Службени лист општине Инђија“, бр. 03/13, 04/13 – исправка 05/13 и 21/16) 

 Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге („ Службени лист општине Инђија“, бр. 2/14 и 

21/16) 

 Одлука о јавним просторима за паркирање („Службени лист општина Срема“, бр. 32/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/13 и 

21/16) 

 Одлука о димничарским услугама (“Службени лист општина Срема”, бр. 8/99) 

 Одлука о пијацама („Службени лист општине Инђија“, бр. 11/14 и 21/16) 

 Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских вода („Службени лист општине Инђија“, бр. 03/15, 21/16 и 26/16) 

 Одлука о јавном  водоводу („Службени лист општине Срема“, бр. 06/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/14 и 26/16) 

 Одлуке о јавној  канализацији („Службени лист општине Срема“, бр. 06/11 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 14/14 и 21/16) 



 Одлука о држању кућних љубимаца на територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 014/14 и 21/16) 

 Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Инђија 

(Службени лист општине Инђија“, бр. 16/13, 07/14, 21/16 и 22/16) 

 Одлука о држању домаћих животиња („Службени лист општина Срема“, бр. 18/08, 33/09 и 42/10 и „Службени лист општине Инђија“, 

бр. 11/12 и 21/16) 

 Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката  и објеката за  приређивање игара за забаву („Службени 

лист општине Срема“, бр. 37/09, 42/09 и 15/10 и „Службени лист општине Инђија“, бр. 11/14 и 21/16) 

 Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене („Службени листз општине Инђија“, бр. 04/14 и 21/16) 

 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист општине Инђија“, бр. 09/12, 05/13 и 22/16) 

 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене на 

територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, бр. 11/12 и 22/16) 

 

         Вршећи инспекцијски надзор комунални иснпектори су  у 2016. години  сачинили следеће акте, записнике и службене белешке:  

 

-       записника и службених  белешки ......................................................... .1015  

-       решења....................................................................................................... 964       

-       закључак ....................................................................................................    3 

-       захтеви за покретање прекршајних поступака....................................188 

 

Табеларни приказ: 

 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ 

по којима су донета акта и укупан број 

 

Одлука о комуналном реду            

Одлуке о уређењу јавних зелених површина  

Одлуке о јавним просторима за паркирање             

Одлука о јавној канализацији   

Одлука о јавном водоводу  

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама   

Одлука о сак. и одвођ. атмосф. вода  

Одлука о држању кућних љубимаца  

Одлука о управљању комуналним отпадом  



Одлука о држању домаћих животиња  

Одлука о радном времену угоститељских 

објеката и др. 
  

Одлука о гробљима   

Одлука о пијацама и др.   

РЕШЕЊА          964 

ЗАКЉУЧЦИ              3 

 

              У извештајном периоду комунална инспекција вршила је надзор над одржавањем и уређењем зелених јавних површина, те је донела 

решења, налажући странкама уређење и одржавање  зелених јавних површина, кошење  траве, орезивање зеленила, потркресивања грана 

стабала дрвећа и др. Поред напред наведеног налагано је  уклањање предмета и ствари остављених на зеленим јавним површинама, посебно је 

уочен проблем паркирања возила на зеленим јавним површинам, као и паркирање трактора и прикључних, пољопривредних машина на 

зеленим површинама у насељеним местима општине Инђија. Може се рећи да је интензивним радом инспекције и поступањем странака у 

париционом року постигнуто да су јавне зелене површине уређене у складу са Одлука о одржавању јавних зелених површина. Проблем 

неодржавања јавних зелених површина испред напуштених кућа је актуелан и у овом извештајном периоду, где се уређење зелене површина 

вршило путем ЈКП „Комуналац“ Инђија.   

              Посматрајући надлежност комуналне инспекције везано за одржавање и поштовање комуналног реда, у извештајном периоду су 

донета решења вршећи  интензивни надзор,  посебно у периоду од 01. марта до 30. новембра над заузећима површине јавне намене  

постављањем летњих башти, рахладних витрина и фрижидера, са периодичним мерењем површине извршеног заузећа и утврђивањем да ли је 

заузеће у складу са датим урбанистичкол-техничким условима и Решењем Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту 

животне средине. Може се рећи да у овом извештајном периоду није било већег непоштовања одредаба Одлуке од стране власника 

угоститељских  и др. објеката. Вршен је, такође, интензиван  инспекцијски надзор поштовања Одлуке о комуналном реду везано за остављање 

ствари, предмета и возила на површинама јавне намене.  

              У 2016. години вршен је инспекцијски надзор на пијацама, посебно на  пијаци  у Инђији, као и на пијаци у Бешки и другим насељеним 

местима општине Инђија. У овој области и даље постоји проблем  продаје робе ван пијачног простора, али у много мањој мери  него ранијих 

година. И даље постоји проблем недостатка  простора за продају сезонских производа на велико, односно за продају робе са камиона, без 

закупљених тезги, као и недостатак простора за паркирање камиона који доносе робу коју продају унутар пијаце на тезгама. Инспекција је 

подносила прекшајне пријаве за лица за која се утврди да поступају супротно важећим прописима. Везано за недостатак места за паркирање 

камиона и за камионску продају робе у насељеном месту Инђија, сматрамо да би у неком наредном периоду требало сагледати могућност за 

одређивање локације за овакву продају, како би се наведени проблем решио.  

              Током 2016. године комунална инспекција је наставила интензиван рад на решавању проблема одвођења атмосферских вода. 

Инспектори су у складу са својим овлашћењима налагали странкама да изврше чишћење канала и цевастих пропуста, што су странке 

извршавале  у париционом року.  Везано за проблем одвођења атмосферских вода у насељеном месту Бешка и даље није решен проблем у  ул. 



Мике Антића, ул. Расадничка и у улици Иве Андрића.  Решавање проблема сакупљања и одвођења атмосферских вода, као и решење, шире 

гледано, проблема подземних вода (посебно у Новом Сланкамену и Новим Карловцима) изискују знатна материјална средства, али је 

неопходно приступити решавању, изградњи каналске инфраструктуре, односно комунално опремати одређене улице у насељеним местима 

општине Инђија, сходно плану и програму надлежног јавног предузећа. Посебно изражен проблем у насељеном месту Инђија везан је за 

улице: Југ Богдана, Младена Стојановића, Војвођанска, Петра Кочића, Вука Караџића, Милана Илића, Бранислава Нушића и Алексе Шантића 

и др. 

              У извештајном периоду  вршен је надзор над применом  Одлуке о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на 

површинама јавне намене на територији општине Инђија.  Везано за проблем одлагања комуналног отпада ван депоније може се рећи да и 

даље постоје депоније на одређеним локацијама насељених места или викенд насеља, односно уз локалне путеве Општине на којима су 

грађани формирали тзв. „дивље депоније“, а посебно изражен  комунални проблем за грађане представљају ове депоније на локацијама у 

Новом Сланкамену (на крају улице Бранка Радичевића) у Новим Карловцима (иза сеоског гробља) у Марадику (на крају улице Жарка 

Зрењанина) и у Крчедину (викенд насеље „Бресквик).  Ове депоније су дугогодишњи проблем. Везано за одлагање отпада ван депонија,  

тешкоће у решавању истог,  причињава чињеница да грађани не желе да пријаве лица која затекну у вршењу прекршаја, односно не желе да се 

појаве као сведоци у поступку, те у том случају не постоје валидни докази за процесуирање ових случајева.  

              Комунални инспектори су редовно вршили инспекцијски надзор одвожења стајњака из домаћинстава држалаца домаћих животиња,  

која у складу са Одлуком о држању домаћих животиња испуњавају услова за држање истих. Везано за примену ове одлуке и даље највећи 

проблем и највише пријава грађана је било за држање домаћих животиња у близини објеката вишепородичног становања и школа где се 

налазе одређени  држаоци домаћих животиња којима је пољопривредна производња основна делатност. У 2016. години инспектори су код 

таквих домаћинстава вршили  инстензивну контролу одвожења стајњака, као што је наведено.  

              Током 2016. године вршен је инспекцијски надзор над применом Одлуке о радном времену  угоститељских,   трговинских и занатских 

објеката  и објеката за   приређивање игара за забаву.  По наведеној  Одлуци  у 2016. години поднет је значајан број захтева за покретање 

прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду у Руми. 

              Вршен је и надзор по Одлуци  о кућном реду у стамбеним зградама, којом  су регулисана права и обавезе власника станова и 

пословних простора у стамбеним зградама. Велики проблем у примени ове Одлуке представља то што у многим зградама вишепородичног 

становања органи управљања зградом не функционишу на задовољавајући начин. Ово Одељење је својим радом и ангажовањем било на 

услузи свим грађањима и лицима која су се обраћала поводом ове Одлуке, почев од тога што је странкама тумачена Одлука, до тога да смо 

зантересованим лицима давали примерак Одлуке како би се могли  упознати са својим правима и обавезама, као и у ранијим годинама. 

              Надзор над поштовањем одредаба Одлуке о јавним просторима за паркирање резултирао је доношењем решења и подношењем 

захтева за покретање прекршајних поступака.  Евидентан је проблем непрописног паркирања и то највише на локацијама у близини центра 

насељеног места Инђија (Блок 44 - локација код зграде суда - СЈ Инђија, ул. Југ Богдана, Новосадска и Краља Петра I и др.). Сматрамо да би 

се овај проблем ефикасно решио ангажовањем паук возила. Такође је потребно сагледати могућност одређивања локације за паркирања 

мотора и мотоцикала, јер постоји проблем, посебно лети када власници предметна возила паркирају у Војводе Степе и другим локацијама. Код 



решавања овог комуналног проблема значајан допринос дају службеници ПС у Инђији.  Проблем непрописног паркирања би се могао 

смањити увођењем тзв. „паук“ службе.  

              Комунални инспектори су вршили и друге надзоре над применом одлука из области комуналног надзора, како је и приказано у 

предходном тексту. 

              На  управне акте које су донели комунални инспектори уложене су пет жалби. По овим жалбама једно решење је замењено новим 

решењем од стране првостепеног органа, док је у четири предмета Општиско веће као другостепени орган у управном поступку својим 

решењима одбило жалбе као неосноване.   

              Послове комуналног надзора су вршила четири инспектора у периоду од 01.01-12.06.2016 године а три инспектора у периоду од 

13.06.-31.12.2016 године, док је по важећем Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Инђија за 

радно место комуналног инспектора предвиђено је три извршиоца. 

              У смислу информација и података са објашњењима о извршеном инспекцијском надзору у 2016.години посебно треба истаћи, да се 

превентивно деловање комуналне инспекције огледа у спречавању, односно битном умањењу вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе, посебно у областима одржавања комуналног реда, коришћења јавних паркиралишта, управљања 

комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, спровођења одлука о области држања домаћих животиња и кућних 

љубимаца, на начин да су надзирани субјекти добили одговарајућа упутства и савете у погледу усклађености свог пословања односно 

понашања са позитивним прописима.  

              У делу обавештавања јавности и пружања стручне и саветодавне подршке, треба истаћи да су све важеће одлуке које примењује ова 

инспекција, а таксативно су наведене у овом извештају, објављене на интернет страници – званичном сајту општине Инђија www.indjija.net 

као и контролне листе које су предвиђене за редован инспекцијски надзор. Инспектори по потреби у седишту одељења и на терену пружају 

све неопходне информације, сугестије надзираним субјектима и грађанима, такође се посредством јавних медија достављају саопштења за 

јавност, све у циљу законитог и правилног пословања  

односно понашања.    

              Према нерегистрованим субјектима у смислу Закона о инспекцијском надзору нису вршени надзори у 2016.години, нити је поступано 

по овлашћењима која су предвиђена за комуналне испекторе Законом о трговини у смислу контроле продаје ван продајног места и истицања 

фирме и радног времена.  

              Комунална инспекција је реализовала у претежном делу све планиране активности које су биле предмет Плана рада за 2016.годину, 

јер су сви предмети по пријавама грађана а покренути по службеној дужности окончани у законским роковима, поступајући по уједначеној 

пракси у свим ситуацијама према странкама у поступку. 

              Комунална инспекција је у извештајном периоду остварила сарадњу са другим инспекцијама (ветеринарска, тржишна и сл.) на начин 

да су размењене релевантне информације, подаци, прослеђивање дописа надлежним органима, док заједничких инспекцијским надзора у 

смислу Закона о инспекцијском надзору није било. 

              Комунална инспекција има задовољавајуће материјално-техничке и кадровске ресурсе и опрему за извршавање свих послова из 

изворне надлежности јединица локалне самуправе, као и поверених послова са виших нивоа власти.  

http://www.indjija.net/


               У овом извештајном периоду није било притужби на рад комуналне инспекције.    

               У последњем кварталу 2016.године за комуналне инспекторе посебан акценат је стављен на обуци и оспособљавању ради издавања 

прекршајних налога за извршене прекршаје који су уочени приликом вршења инспекцијског надзора и контроле, за прекршаје који су 

прописани одлукама Скупштине општине Инђија за које су прописане новчане казне у фиксном износу. До 31.12.2016.године све одлуке које 

примењују комунални испектори су измењене у делу казнених одредби, све у циљу да се сгворе нормативне претпоставке за издавање 

прекршајних налога. Теоријска и практична обука је извршена на начин да су комунални испектори били у посети код колега комуналних 

инспектора у Градовима Панчево и Нови Сад који већ имају двогодишње искуство везано за издавање прекршајних налога и примену прописа 

из ове области, као и одговарајуће консултације са судијама Прекршајног суда у Руми – Одељење у Инђији.  

                      

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

              У извештајном периоду грађевински инспектор је вршио инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласик РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 

98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и Одлуке о условима и мерама које је потребно обезбедити и спровести у току уклањања објеката 

(„Службени лист општине Срема“, бр. 42/09 и 26/16), а посебно у области надзора над бесправном градњом објеката, изградњом, 

реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и др. Такође је вршен надзор над применом норматива и стандарда који се односе на изградњу 

објеката и извођење радова, надзор извођења радова по пројекту на основу кога је издата грађевинска дозвола, као и друге послове надзора из 

ове области. У извештајном периоду вршен је и инспекцијски надзор коришћења објеката који представљају опасност за околину.  

              Послове грађевинске инспекције у периоду од 01.01-18.11.2016.године обављала су два грађевинска инспектора а у периоду од 19.11.-

31.12.2016.године један грађевински инспектор. 

              Вршећи инспекцијски надзор грађевинска инспекција је донела следеће акте и записнике:  

 

- решења  у управном поступку ..........................................................................1668 

- закључака ............................................................................................................      8 

- састављено записника ....................................................................................     141 

 

 

 

 

Табеларни приказ: 

 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ 

закон о планирању и изградњи 

 



по којима је вршен надзор и донета акта у 

предметном извештајном периоду 

Решења о рушењу (уклањању)     

Обустава        

Решења о забрани коришћења/обезбеђењу     

Решења о затварању градилишта       

Дозвола извршења                                 

Прекид поступка  

Налагање прибављања градилишне табле       

Затварање градилишта       

Враћање у првобитно стање       

Прибављање употребне дозволе и др.       

РЕШЕЊА              1668 

ЗАКЉУЧЦИ                    8 

 

              У 2016. години, по основу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 36/2015), по ком закону је један од начина којим 

се покреће поступак озакоњења објеката (чл. 23. Закона) и доношење решења о уклањању које се прослеђује Одељењу за урбанизам, 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине на поступак озакоњења (даљу надлежност). У том смислу су на основу пописних 

листа сачињених од стране Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Инђија по утвређних зонама и 

динамици, по претходно донешеном Програму за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Инђија, сачињен од стране 

Начелника Општинске управе Инђија а на основу предлога ове инспекције, као и по основу примљених обавештења власника оваквих 

објеката, доношена решења о уклањању овако пописаних а незаконито изграђених објеката по службеној дужности како то предвиђају 

одредбе наведеног закона, те су решења достављана странкама у поступку и Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 

животне средине Општинске управе Инђија које је надлежно за споровођење поступка озакоњења. На наведени начин обезбеђена је правилна 

примена Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – УС - одлука, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилника о поступку доношења и садржини програма 

уклањања објеката („Сл.гласник РС“, бр. 27/2015). Програм је био јавно доступнан на сајту Општинске управе општине Инђија.  

              У овом извештајном пеироду инспекција је против инвеститора и извођача радова, поднела две кривичне пријаве надлежном јавном 

тужилаштву, једну пријаву за привредни преступ надлежном јавном тужилаштву и пет захтева за покретање прекршајних поступака 

надлежном Прекршајном суду у Руми. 



              У оквиру изјвештајног периода инспекција је заприлила 8 жалби  на решења донета у управном поступку по којима је надлежни 

другостпени орган донео одлуке на начин да су сва ожалбена решења поништена и враћена провостепеном органу на поновни поступак и 

одлучивање те се ови поступци даље воде у складу са законом. 

              Превентивно деловање ове инспекције у извештајном периоду своди се на свакодневни обилазак терена и уочавање незаконитости и 

неправилности, објављивање прописа из ове области на сајту Општинске управе Инђија ради упознавања правних субјеката са њиховим 

правним дејством, све у циљу законитог пословања и правилног понашања. Обавештавање јавности путем медија вршено је нарочито по 

питању броја и врсте пописаних незаконито изграђених објеката на територији општине Инђија, објашњавањем прописа и процедура из обе 

области који су услов за озакоњење објеката.    

              Приликом редовних инспекцијских надзора у оквиру централних обједињених електронских процедура  везаних  за издавање 

електронских грађевинских дозвола и употретних дозвола, вршено је попуњавање контролних листа, где је констатовано законито и правилно 

поступање инвеститора односно извођача радова по наведеним процедурама и поступање по уједначеној пракси инспекцијског надзора, 

предмету, мерама и сл. 

              Грађевинска инспекција је у извештајном периоду у свему поступила у законским роковима везано за поступање по службеној 

дужности, по пријавама грађана и правних лица, приликом редовних и ванредних као и допунских инспекцијских надзора.  

              У извештајном периоду није било заједничких инспекцијских надзора са другим инспекцијским органима. 

              Грађевинска инспекција је у извештајном периоду поседовала све неопходне ресурсе, материјалне, техничке ради вршења 

инспекцијског надзора. 

              Притужби на рад инспекције није било у овом извештајном периоду. 

              У току 2016.године није било похађања додатне обуке, већ се стручно усавршавање сводило на праћење позитивних прописа и праксе 

рада органа управе. Иницијативе за измену прописа из ове области није било у току 2016.године јер се прописи из ове области нису мењали а 

регулисани су законима и подзаконским актима који су у надлежности централне власти. 

              Стање у области поверених послова је задовољавајуће. 

                  

               

               

 

ИНСПЕКТОР ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

 

              У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај је вршио инспекцијски надзор над применама одредаба следећих прописа: 

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 31/2011 и 68/2015 - др. закони) 

 Закон о јавним путевима  ("Службени гласник РС”", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) 

 Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима, јавним површинама и јавној расвети на територији општине Инђија 

(„Службени лист општине Срема“, бр. 25/02), 



 Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Инђија („Службени листи општине Инђија“ бр. 21/16), 

 Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 21/16), 

 Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 22/16), 

 Одлуке о ауто-такси превозу („ службени лист општине Срема“, бр. 02/2010 и 27/2011 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 7/12 и 

26/16), 

 Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 38/11),  као и над другим 

прописима, законским и подзаконским актима  

 

              Вршећи инспекцијски надзор над применом горе наведених прописа инспектор је донео следеће акте: 

 

-         решења.........................................................................189                                                                                  

-        записници......................................................................220                                                                   

-        захтеви за покретање прекршјних поступака..............2                

 

Табеларни приказ:  

 

НАДЗОР / ОДЛУКЕ 

по којима је вршен надзор и донета акта у 

предметном извештајном периоду 

 

Одлука о ауто такси превозу         

Одлуке о улицама, локалним и 

некатегорисаним путевима, јавним 

површинама и јавној расвети на територији 

општине Инђија 

      

РЕШЕЊА           189 

 

              Послове инспектора за друмски саобраћај врши један извршилац – инспектор. 

              Инспектор за друмски саобраћај свакодневно врши надзор  јавног превоза путника.  Против лица за које је утврђено да врше 

нелегалан превоз поднето је 1 захтев за покретање прекршајних поступака.  У извештајном периоду инспектор за друмски саобраћај је 

интензивно вршио надзор над стањем коловоза, локалних путева, као и  и саобраћајне сигнализације на општинским  путевима и улицама и у 

сарадњи са „Дирекцијом за изградњу Општине Инђија“ ЈП  предузимане  су мере на решавању проблема крпљења ударних рупа, замени и 

санирању саобраћајне сигнализације.  Налагано је кошење растиња у зони путног појаса, раскрсница и улица где је било неопходно ради 

обезбеђења несметаног одвијања саобраћаја.  Предузимане су мере и наређено је уклањање рекламних ознака  постављених у путном појасу. 



              У овом извештајном периоду, као и ранијих година, истиче се  проблем са недовољним бројем места на ауто - такси стајалишту. 

   Може се рећи да је на територији оптшине Инђија у доброј мери сузбијена појава тзв. „дивљег“  такси превоза. 

              Јавни превоз Инђија функционише коректно, поласци су на време уз извесна одступања која су посебно била изражена у последњем 

кварталу године. 

              На решења инспектора за друмски саобраћај у извештајном периоду изјављене су три жалбе од којих су у два предмета ожалбена 

решења замењена новима решењима у оквиру првостепеног поступка а по једној жалби одлучиваће у другостпеном управном поступку 

Општинско веће општине Инђија, које још увек није донело своју одлуку.  

              У погледу превентивног деловања у смислу спречавања или битног умањивања вероватних настанака штетиних последица, посебно се 

истиче деловање у правцу исправности коловоза (крпљење ударних рупа), одржавања ивичњака, путног појаса уопште, одржавања растиња, 

уклањање привремено постављених предмета у путном појасу (стубова, стубића, рекламних паноа и сл) одржавање саобраћајне сигнализације 

у исправном и функционалном стању, надзор над вршењем ауто-такси превоза у смсилу контроле исправности и комфора ових возила, све у 

циљу безбедности саобраћаја и законитог пословања и понашања.   

              Што се тиче обавештавања јавности и пружања стручне и саветодавне подршке, све одлуке донете од стране Скупштине општине 

Инђија из области саобраћаја над којим инспекцијских надзор спроводи инспектор за друмски саобраћај, доступне су на интернет сајту 

опстине Инђија www.indjija.net а информације грађанима пружају се у седишту инспекције и на терену приликом вршења инспекцијског 

надзора.  

              План рада за 2016.годину остварен је у претежном делу, вршењем инспекцијског надзора над одлукама из области саобраћаја и путева 

у оквиру поверених и послова из изворне надлежности јединица локалне самоуправе, јер су сви предмети по пријавама грађана а покренути по 

службеној дужности окончани у законским роковима, поступајући по уједначеној пракси у свим ситуацијама према странкама у поступку. 

               Инспекцијски надзор вршен је као самосталан и није било координације са другим инспекцијама нити заједничких инспекцијских 

надзора у смислу Закона о инспекцијском надзору.     

               Инспектор за друмски саобраћај у извештајном периоду имао је на располагању све потребне ресурсе за вршење инспекцијског 

надзора, материјалне, техничке и кадровске. 

               По извршеним инспекцијским надзорима и наложеним мерама ради отклањања незаконитости и неправилности надзирани субјекти 

су поступали у остављеним роковима који су опредељивани према околностима конкретног случаја надзора. 

               Притужби на рад овог инспектора у извештајном периоду није било. 

               Обуке и стручна усавршавања у овом извештајном периоду своде се на праћење прописа из области саобраћаја и путева, у оквиру 

поверених као и послове из изворне надлежности јединица локалне самоуправе. 

               У овом извештајном периоду није било иницирања измена прописа из области саобраћаја и путева. Извршене измене општинских 

одлука су последица потребе да се исте ускладе са важећим законима, као и последица реорганизације јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу општине Инђија“- 

               Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је на задовољавајућем нивоу.  

 

http://www.indjija.net/


 

 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

              Инспектор за заштиту животне средине у свом раду врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о заштити животне 

средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС), Закона о процени 

утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009), Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 25/2015),  Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 i 88/2010), Закона о 

заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр.36/2009 i 88/2010), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 

36/2009 и 10/2013), као и других закона из области заштите животне средине и одговарајућих подзаконских аката које уређују ову област.  

Инспектор за заштиту жиовтне средине врши инспекцијски надзор и над применом Одлуке о мерама за заштиту од буке, Одлуке о 

систематској дератизацији и дезинсекцији, Одлуке о држању домаћих животиња, као и Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама и др. 

    

 

1. ПОДАЦИ О ИНСПЕКТОРУ                  Извештај  за период 01.01.2016. до 31.12 2016.г. 

1.1. Име и презиме Милићевић Златко 

1.2. Територија надзора С О  Инђија 

 

2. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

2.1. Редовни инспекцијски надзор, по врстама активности и постројењима и временски оквир и распоред извршеног надзора 

Р. 

бр. Назив постројења / 

инсталација 

Врста активности Област 

надзора 

Степен 

усагл. 

у % 

Месец 

IPPC Остало 
I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Сума 

1 
ЗАМ ДОО  Инђија 

 * Надзор 

З.Ж.С. 

90 
1            1 

2 
МБ МЕТАЛ Инђија 

 * „ 90 
1            1 

3   ДОО МЈЛ 

КОМЕРЦ Инђија 

 * „ 80 
1            1 

4 ДОО „Фармина“ 

Инђја 

 * „ 90 
5            5 

5 ДОО ПЛАМЕН 

Инђија 

 * „ 90 
1            1 



6 ДОО Савабјен 

Инђија 

 * „ 80 
1            1 

7 
ПЛЦ Монбат Инђија 

 * „ 90 
 1           1 

8  ЗЗ Воћар С. 

Сланкамен 

 * „   90 
 1           1 

9 
ДОО „КАЗ“ Инђија 

 * „ 80 
 1           1 

10 СЗР Металика 

Инђија 

 * „ 80 
 1           1 

11  СЗР штампарија 

Кнежевић Инђија 

 * „      80 

 
 1           1 

12 ДОО Либертас  

Инђија 

 *           „ 100 
 1           1 

13  СЗР Пласмет 

Инђија 

 * „ 90 
 1           1 

14 
СЗР ФилкомИнђија 

 *           „ 90 
 1           1 

15 СЗР ПВЦ Дукић 

Инђија 

 * „ 100 
 1           1 

16 
 ГД Метали Инђија 

 *           „ 100 
  1          1 

17 Туналукс  ДОО 

Инђија 

 * „ 80 
  1          1 

18 СЗР ЦИРУС 

екструзија Инђија 

 * „ 90 
  1          1 

19 
 МК Тирес Инђија 

 * „ 90 
  1          1 

20 
СЗР Космај Инђија 

 *          „ 90 
  1          1 

21 
Хенкел доо Инђија 

 *           „ 100 
   1         1 

22 СЗР Сакупљаљње и 

рециклажа Инђија 

 * „      90 
   1         1 



23 
ДС Компани Инђија 

 *          „ 90 
   1         1 

24 СЗР Интерпласт 

Инђија 

 * „      90 
   1         1 

25 

ДОО „КАЗ“ Инђија 

 *           „ 80 

   3         3 

26 
СЗР Гранит Инђија 

 * „ 90 
   1         1 

27 СЗБР Виброас 

Инђија 

 *                          „ 90 
   1         1 

28 
„Космај“ Инђија 

 *            „ 90 
   

 

1 
        1 

29 
РЕАЛ С Инђија 

 * „ 90 
   1         1 

30 
Фармина Инђија 

 * „ 90 
    4        4 

31 СЗР Лаки јуниор 

Крчедин 

 * „ 90 
    1        1 

32 ЗЗ Бешка аграр 

Крчедин 

 * „ 80 
    1        1 

33 ад „Напредак“ С. 

Пазова 

 * „ 90 
    1        1 

34 
ДОО Грмеч Инђија 

 * „ 90 
    1        1 

35 
ДОО „КАЗ“ Инђија 

 * „ 90 
    2        2 

36 СЗР Мегапласт 

Инђија 

 * „ 1 
    1        1 

37 МВ ТИМ ГРОУП 

ДОО Бешка 

 * „ 90 
    1        1 

38  У.г. 

МаринаС.Сланкамен 

 * „ 80 
    1        1 



39 СЗР Гутић пр 

Инђија 

 * „ 100 
    1        1 

40 
 ДОО КАЗ Инђија 

 * „ 90 
     5       5 

41 Пекара Валентино 

Инђија 

 * „ 90 
     1       1 

42 ДОО Новаковић 

Инђија 

 * „ 90 
     1       1 

43 ДОО „Фармина пет 

фуддс“ Инђија 

 * „ 90 
     4       4 

44 СЗР„Космај“  

Инђија 

 * „ - 
     1       1 

45 ДОО Изотерм плама 

Инђија 

 * „ 90 
     1       1 

46 
Кнез аграр Инђија 

 * „ 90 
     1       1 

47 ДОО „Металгреен“ 

Инђија 

 * „ 80 
     1       1 

48 ЗПР „Пекара нити“ 

Инђија 

 * „ 80 
     1       1 

49 ДОО Грундфос 

Инђија 

 * „ 90 
      1      1 

50 ДОО Индоадриатик 

Инђија 

 * „ 80 
      1      1 

51 
ДОО„КАЗ“Инђија 

 * „ 90 
      3      3 

52 ММ МИТ Продукт 

Бешка 

 * „ 80 
      1      1 

53 ДОО ДС Компани 

Инђија 

 * „ 90 
      1      1 

54 
ПГ Милић Инђија 

 * „ 90 
      1      1 



55  СП Чанковић 

Инђија 

 * „ 90 
      1      1 

56  ДОО Капорионе 

Инђија 

 * „ 90 
      1      1 

57 
ДОО „КАЗ“ Инђија 

  „ 90 
       1     1 

58 
Бакић пр Инђија 

 * „ 90 
       1     1 

59 ДОО Фармина 

Инђија 

 * „ 90 
        5    5 

60 
ДОО Монус Инђија 

 * „ 100 
        1    1 

61 
Таково АД Инђија 

 * „ 90 
        1    1 

62 ДОО Протерм 

Инђија 

 * „ 90 
        1    1 

63 
ОЗЗ Срем Инђија 

 * „ 90 
        1    1 

64 ДОО „Гомбит 

Инђија 

 * „ 100 
        1    1 

65 
ДОО ЗАМ Инђија 

 * „ 90 
        1    1 

66 
СУР Стојко Инђија 

 * „ - 
         2   2 

67 
ДОО“ КАЗ“ Инђија 

 * „ 80 
         2   2 

68 ДОО„Фармина“ 

Инђија 

*  „ 90 
         5   5 

69 СУР Фруштук милк 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

70 УР ИН Сремица 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

71 
 Загорац пр Инђија 

 * „ 80 
         1   1 



72  Сур Екзит см 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

73 СУР Буренце  

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

74  Агроунија ДОО 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

75 УР Зека 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

76 СТР Дућан Сунце 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

77  СУР Таверна 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

78 
УР Зеро кафе Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

79 ДОО Интерсејлинг 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

80 ДОО АХА Пластик 

Инђија 

 * „ 90 
         1   1 

81 СЗР Термометал 

Инђија 

 * „ 80 
          1  1 

82 ДОО РМВ ГРОУП 

Инђија 

 * „ 90 
          1  1 

83 СЗР Сакупљање и 

рециклажа Инђија 

 * „ 80 
          1  1 

84 ДОО ИГБ 

Аутомотиве Инђија 

 * „ 90 
          1  1 

85 ДОО Репластик 

Инђија 

 * „ 90 
          1  1 

86 ДОО Електролимекс 

Инђија 

 * „ 90 
           1 1 

87 
 Универзум Инђија 

 * „ 90 
           1 1 



88 
ЈП Галовица  Инђија 

 * „ - 
           1 1 

89 ДОО 

ФарминаИнђија 

 * „ 90 
           3 3 

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

                   

                   

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             



 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 

 

    

             

                   

 
 

    
             

                   

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

 
 

    
             

Укупно извршено надзора  10 9 5 11 14 16 10 2 11 21 5 5 119 
 

  

 

 

 



 

 

2.2. Анализа времена утрошеног у процедурама вођеним током редовног инспекцијског надзора, представљено бројем радних дана 

Р. 

бр. 

Назив постројења / 

инсталација 
Време за припрему 

Време утрошено на 

Присуство 

суђењима 
Остало 

Укупно 

дана 
инсп.надзор на 

локацији 

рад у 

канцеларији 

(извештавање) 

1 ЗАМ ДОО  Инђија 1ч 2ч 1,5ч   4,5ч 

2 
МБ МЕТАЛ 

Инђија 
- 3,5ч 1ч   4,5ч 

3 
  ДОО МЈЛ 

КОМЕРЦ Инђија 
1,5ч 1,5 ч 1ч   4ч 

4 
ДОО „Фармина“ 

Инђја 
0,5ч 2,5ч 1,5ч   4,5 ч 

5 
ДОО ПЛАМЕН 

Инђија 
1ч 2,5 ч 0,5ч   4ч 

6 
ДОО Савабјен 

Инђија 
1ч 3ч 2ч   6ч 

7 
ПЛЦ Монбат 

Инђија 
- 1,5ч 2ч   3,5ч 

8 
 ЗЗ Воћар С. 

Сланкамен 
1ч 4ч 1ч   6ч 

9 
ДОО „КАЗ“ 

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

10 
СЗР Металика 

Инђија 
0,5ч 2,5ч 1,5ч   4,5ч 

11 
 СЗР штампарија 

Кнежевић Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

12 
ДОО Либертас  

Инђија 
1,5 ч 4ч 1ч   6,5ч 

13 
 СЗР Пласмет 

Инђија 
1ч 1,5ч 1ч   3,5ч 



14 
СЗР 

ФилкомИнђија 
1ч 2ч 1ч   4ч 

15 
СЗР ПВЦ Дукић 

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

16 
 ГД Метали 

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

17 
Туналукс  ДОО 

Инђија 
1ч 4ч 1ч   6ч 

18 
СЗР ЦИРУС 

екструзија Инђија 
0,5ч 4ч 1ч   5,5ч 

19  МК Тирес Инђија 1ч 3ч 1ч   5ч 

20 СЗР Космај Инђија 2ч 2ч 1ч   5ч 

21 Хенкел доо Инђија 1ч 2ч 2ч   5ч 

22 

СЗР Сакупљаљње 

и рециклажа 

Инђија 

1ч 3,5ч 1ч   5,5ч 

23 
ДС Компани 

Инђија 
2ч 2ч 1ч   5ч 

24 
СЗР Интерпласт 

Инђија 
1ч 2,5ч 1,5ч   5ч 

25 
ДОО „КАЗ“ 

Инђија 
1,5ч 2,5ч 2ч   6ч 

26 
СЗР Гранит 

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

27 
СЗБР Виброас 

Инђија 
1ч 4ч 1,5ч   6,5ч 

28 „Космај“ Инђија 1ч 2ч 2ч   5ч 

29 РЕАЛ С Инђија 1ч 1ч 1ч   3ч 

30 Фармина Инђија 1,5ч 3ч -   4,5ч 



31 
СЗР Лаки јуниор 

Крчедин 
1ч 2ч 1ч   4ч 

32 
ЗЗ Бешка аграр 

Крчедин 
- 3ч 1ч   4ч 

33 
ад „Напредак“ С. 

Пазова 
2ч 4ч 1ч   7ч 

34 
ДОО Грмеч 

Инђија 
1ч 2ч 1ч   4ч 

35 
ДОО „КАЗ“ 

Инђија 
1ч 2,5ч 1ч   4,5ч 

36 
СЗР Мегапласт 

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

37 
МВ ТИМ ГРОУП 

ДОО Бешка 
1ч 4ч 2ч   7ч 

38 

 У.г. 

МаринаС.Сланкам

ен 

2ч 4ч 2ч   8ч 

39 
СЗР Гутић пр 

Инђија 
1ч 4ч 1ч   6ч 

40  ДОО КАЗ Инђија 1ч 3ч 1ч   5ч 

41 
Пекара Валентино 

Инђија 
1ч 4ч 1ч   6ч 

42 
ДОО Новаковић 

Инђија 
2ч 4ч 1ч   7ч 

43 
ДОО „Фармина 

пет фуддс“ Инђија 
1ч 2ч 2ч   5ч 

44 
СЗР„Космај“  

Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

45 
ДОО Изотерм 

плама Инђија 
1ч 3ч 1ч   5ч 

46 Кнез аграр Инђија 3ч 3ч -   6ч 



47 ДОО 

„Металгреен“ 

Инђија 

1ч 3ч 2ч   6ч 

48 ЗПР „Пекара 

нити“ Инђија 
1ч 2,5ч 2ч   5,5ч 

49 ДОО Грундфос 

Инђија 
1ч 2,5ч 2ч   5,5ч 

50 ДОО 

Индоадриатик 

Инђија 

4ч 5ч 1ч   10ч 

51 ДОО„КАЗ“Инђија 1ч 3ч 2ч   6ч 

52 ММ МИТ Продукт 

Бешка 
1ч 4ч 3ч   8ч 

53 ДОО ДС Компани 

Инђија 
2ч 5ч 2ч   9ч 

54 ПГ Милић Инђија 2ч 3ч 2ч   7ч 

55  СП Чанковић 

Инђија 
2ч 4ч 1ч   7ч 

56  ДОО Капорионе 

Инђија 
1ч 6ч 2ч   9ч 

57 ДОО „КАЗ“ 

Инђија 
3ч 6ч 4ч   13ч 

58 Бакић пр Инђија 4ч 7ч 2ч   13ч 

59 ДОО Фармина 

Инђија 
2ч 6ч 2ч   10ч 

60 ДОО Монус 

Инђија 
4ч 4,5ч 3ч   11,5ч 

61 Таково АД Инђија 5ч 5ч 4ч   14ч 

62 ДОО Протерм 

Инђија 
2ч 4ч 2ч   8ч 



63 ОЗЗ Срем Инђија 2ч 4ч 2ч   8ч 

64 ДОО „Гомбит 

Инђија 
1ч 7ч 3ч   11ч 

65 ДОО ЗАМ Инђија 2ч 4ч 2ч   8ч 

66 СУР Стојко 

Инђија 
2ч 4ч 1ч   7ч 

67 ДОО“ КАЗ“ 

Инђија 
2ч 3ч 2ч   7ч 

68 ДОО„Фармина“ 

Инђија 
2ч 5ч 4ч   11ч 

69 СУР Фруштук 

милк Инђија 
2ч 4ч 3ч   9ч 

70 УР ИН Сремица 

Инђија 
1ч 4ч 2,5ч   7,5ч 

71  Загорац пр Инђија 2ч 2ч 2ч   6ч 

72  Сур Екзит см 

Инђија 
2ч 4ч 2ч   8ч 

73 СУР Буренце  

Инђија 
3ч 4ч 1ч   8ч 

74  Агроунија ДОО 

Инђија 
2ч 4ч 1ч   7ч 

75 УР Зека 

Инђија 
3ч 4ч 2ч   9ч 

76 СТР Дућан Сунце 

Инђија 
4ч 6ч 2ч   12ч 

77  СУР Таверна 

Инђија 
2ч 7ч 2ч   11ч 

78 УР Зеро кафе 

Инђија 
2ч 7ч 2ч   11ч 

79 ДОО Интерсејлинг 

Инђија 
1ч 5ч 2ч   8ч 



80 ДОО АХА Пластик 

Инђија 
3ч 4ч 2ч   9ч 

81 СЗР Термометал 

Инђија 
2ч 6ч 4ч   12ч 

82 ДОО РМВ ГРОУП 

Инђија 
3ч 6ч 4ч   13ч 

83 СЗР Сакупљање и 

рециклажа Инђија 
3ч 5ч 4ч   12ч 

84 ДОО ИГБ 

Аутомотиве 

Инђија 

5ч 6ч 5ч   16ч 

85 ДОО Репластик 

Инђија 
2ч  4ч 2ч   8ч 

86 ДОО 

Електролимекс 

Инђија 

3ч 6ч 5ч   14ч 

87  Универзум Инђија 4ч 5ч 4ч   13ч 

88 ЈП Галовица  

Инђија 
3ч 4ч 2ч   9ч 

89 ДОО 

ФарминаИнђија 
2ч 3ч 2ч   7ч 

        

      УКУПНО ЧАСОВА 640ч 

        

        

        

        

      УКУПНО ДАНА 107 

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
       

        

        



        

  

Укупно извршених редовних инспекцијских надзора, године ___2016___________ : ________119______ 

 

3. ПОДАЦИ О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 

3.1. Инспекцијски надзор по представци /пријави/ захтеву 

Ред. 

бр. 
Извршен надзор по захтеву Назив постројења / инсталације 

Врста активности Област надзора 

Утрошено  

радних 

дана 

IPPC Остало   

1 захтев МБ ТРАНС Н. Сланкамен  * Испуњеност услова 5 ч 

2 „    ДОО УНИВЕРЗУМ Инђија  „ „ 3ч 

Ред. 

Бр. 
„        ОМВ Бенз. Станица БЕШКА  „                     „ 4ч 

1                        „ „  „ „ 4ч 

2 пријава СЗР КОСМАЈ Инђија  *   По решењу 8ч 

3 „ ДОО ФАРМИНА Инђија  * „ 15ч 

4 „ ДОО КАЗ Инђија  * „ 8ч 

5 „ СУР Стојко Инђија  *                     „ 2ч 

6 „  ДОО Монбат Инђија  * „          2ч 

7 „   *                      „  

8 „   * „  

9    *   

УКУПНО: 9 дана 

 



 

 

3.2. Инспекцијски надзор у случају акцидента 

Р. 

бр. 

Пријава /дојава/ удес 

Од кога је добијено  
Опис активности 

Утро-

шено 

радних 

дана 

Од кога је 

добијено 

обавештење  

и када 

Укратко о акциднту 

Време 

трајања 

инсп. 

прегл. 

Време 

/место 

удеса/ 

Опасна 

матер.: 

врста и 

коли-

чина 

Обав-

љена 

мере-

ња 

Присутне 

службе и 

учесници 

у 

одговору 

на удес 

Прве мере 

санације – 

одговора 

на удес 

Негатив

не 

после-

дице 

Мере 

потпуне 

санације и 

деконтамин

ације 

 -       - -   

3.3. Укупно време утрошено на ванредни инспекцијски надзор представљено бројем радних дана 

 
БРОЈ ДАНА УТРОШЕНИХ ПО МЕСЕЦИМА 

УКУПНО 

ДАНА I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

Инспекцијски надзор по представци /пријави/ 

захтеву 
- 3 2 6 4 2 1 3 4 1 3 1 30 

Инспекцијски надзор у случају акцидента              

Укупно време утрошено на вандредни 

инспекцијски надзор: 
 1 1 2 1  4 2  3 1  15 

 

 

4. ПОДАЦИ О БРОЈУ ПРИЈАВА 

Број пријава: 

     ПОДНЕШЕНЕ 

        - пријаве за покретање поступка за привредни преступ 

Ред. 

бр. 

Датум 

подношења 
Број предмета 

Привредни субјект 

(Предузеће, предузетник, лице) 
Надлежни правосудни орган Напомена 

      



      

УКУПНО:   

 

 

 - КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ 

 

Ред. 

бр. 

Датум 

подношења 
Број предмета 

Привредни субјект 

(Предузеће, предузетник, лице) 
Надлежни правосудни орган Напомена 

      

      

УКУПНО:   

 

 
  

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 

Ред. 

бр. 

Датум 

подношења 
Број предмета 

Привредни субјект 

(Предузеће, предузетник, лице) 
Надлежни правосудни орган Напомена 

      

1      

2    „  

3    
„ 

 

4    „  

УКУПНО:   

 



ПРОЦЕСУИРАНЕ ПРИЈАВЕ 

Ред. 

бр. 
Датум пријаве Врста пријаве 

Привредни субјект (Предузеће, 

предузетник, лице) 

Позив на 

саслушање 
Решено Изречена казна 

Поднета 

жалба 

        

 - -         

           

5.                

        Н  А  П  О  М  Е  Н  А  

-У извештајном периоду није било активности од стране привредних субјеката и оператера чијим би радом 

дошло до настанка штетних последица по околину и законом заштићена добра 

-Како у општинској управи функционише „систем 48“ често је вршен надзор и контрола по пријавама грађана а 

на основу чега су достављани одговори у писаној или усменој форми или предузимане законске мере 

-У току надзора контролисани привредни субјекти и оператери углавном су ускладили своја пословаља са 

прописаним законским документима као што су Студије о процени утицаја, решења инспекције или других 

надлежних органа 

-Како није било акцидентних и ванредних ситуација није било штетних последица, самим тим што се у 

насељеном месту Инђија врши праћење нивоа буке и квалитета ваздуха ( мониторинг) тако да се из 

достављених извештаја могу утврдити услови и квалитет мерених и праћених параметара. 

-Уизвештајном периоду вршене су контроле са комуналном и грађевинском општинском инспекцијом, са 

покрајинским инспектором за зашт. жив. средине и са републичким водним инспектором 

-Нерегистровани привредни субјекти нису пронађени у току извештајног периода, мада је често вршен надзор 

код физичких лица по пријавама грађана што није у надлежности ове инспекције па су исте прослеђиване 

надлежним инспекцијама или службама ( комуналној, полицији, противпожарној и...) 

-У извештајном периоду инспектору је достављено: четири Извештаја о мерењу бука, једанаест Извештаја о 



емисији и два Извештаја о нејонизујућем зрачењу. 

- У току 2016. Године често су пријављиване ДОО Фармина због непријатних мириса па је извршено седамдесет 

визуелних надзора филтерских система и ДОО Костас захариа, где је извршено дванаест контрола. 

- У извештајном периоду није било притужби на рад инспекције. 

 

 
 

 

6. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ, АЛИ НЕИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРИМА, УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗБОГ ЧЕГА НИСУ 

ИЗВРШЕНИ 

Нема, сем једног случаја где није спроведено поступање по решењу због затварања самосталне угост. радње 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Уизвештајном периоду   донето је  13 решења из  области заштите животне средине, Закон о процени утицаја једно решење,Закон о 

заштити од буке три решења, Закон о управљању отпадом три решења,Закон о заштити ваздуха два решења и Закон о заштити од 

нејонизујућег зрачења четири решења, вршене усмене расправе, прослеђене две жалбе на решење, сачињавани записници при 

мерењима (бука,емисије... ) ,  вршен увид у РГЗ РС, обилазак атара по питању надзора  бесправних депонија, дежурства у поподневним 

сменама, контрола поступања по решењима ... 

 

 

8. УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА, СЕМИНАРИМА, КУРСЕВИМА, ОБУКАМА ИТД. 

Време 

одржавања 
Место Назив скупа / тема... 

Прва половина 

године 

- 

 

 

 

 

 



 

 

 

Захтеви за покретање прекршајних поступака и пресуде / решења 

 

              У овом извештајном периоду Одељење за инспекцијске послове, инспектори су поднели 180 захтева за покретање прекршајних 

поступака. 

 

Табеларни приказ:  

 

НАДЗОР/ одлуке, закони на основу којих 

су поднети захтеви у овом извештајном 

периоду 

                                     

Одлука о комуналном реду    

Одлука о јавним просторима за паркирање  

Одлука о радном времену    

Одлука о управљању комуналним отпадом     

Одлука о држању домаћих животиња  

Одлука о јавној канализацији  

Закон о превозу у друмском саобраћају  

Одлука о ауто такси превозу  

ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПРЕКРАШЈНОГ ПОСТУПКА :  
         190 

 

 

 

Пресуде и решења Прекршајног суда у Руми добијене у 2016. години 

 

            Пресуде и решења Прекршајног суда у Руми, надлежног Одељења, добијене у овом извештајном периоду:  

-  ОСУЂУЈУЋЕ ПРЕСУДЕ: Осуђујућих пресуда у овом извештајном периоду је донето од стране Прекршајног суда у Руми укупно: 

108. Пресуде се, углавном, односе на прекршаје непрописног паркирања (по Одлуци о јавним просторима за паркирање), прекршај 

остављања возила, као и ствари и предмета на површини јавне намене (по Одлуци о комуналном реду). Осуђујуће пресуде су донете и 



за прекршаје прекорачења радног времена угоститељских објеката, прекршај непрописног зазуећа површине јавне намене, прекршај 

непрописног одлагања отпада и продаја робе ван продајног места.  

 

- ОСЛОБАЂАЈУЋЕ ПРЕСУДЕ: Ослобађајућих пресуда је укупно 78, као у табели у даљем тексту, а по којима је решено ове године. 

Странке су ослобођене одговорности / кривице за прекршај непрописног заузећа површине јавне намене, за прекршај непрописног 

паркирања, за прекршај прекорачења радног времена, за прекршај неовлашћеног превоза путника у друмском собраћају.   

- ОБУСТАВА ПОСТУПКА: У овом извештајном периоду је донето од стране Суда, те запримљено од овог Одељења 47 решења о 

обустави поступака. Разлог обуставе је било наступања апсолутне застарелости за вођење поступка  

 

- ПРЕКИД ПОСТУПКА: У овом извештајном периоду је добијено 9 решења о прекиду поступка, из разлога недоступности странака 

органима гоњења. 

 

 Табеларни приказ:  

 

ОДЛУКЕ                                             Пресуде                                 

 

Решења 

 

 

Ослобађајуће                                                 78          

Осуђујуће                                                     108    

Обустава поступка                                                         47  

Прекид поступка                                9  

УКУПНО        242  

 

 

              Укупан новчани износ, по осуђујућим пресудама из предходне табеле (првостепеним) износи око 1.000.000,00 динара. Прецизан 

износ, који је уплаћен од предметних новчаних казни по осуђујућим пресудама, не може се изразити у оквиру овога извештаја. Наиме, Управа 

за трезор прослеђује овом Одељењу изводе, али не гарантује за тачност, односно одрживост, имајући у виду могуће промене (нпр. повраћај 

средстава у случајевима када се позитивно у дргом степену реши по жалби на пресуде Прекршајног суда у Руми и др.). 

              У овом извештајном периоду, Одељењу за инспекцијске послове достављене су Пресуде Прекршајног суда у Руми које се односе, 

углавном,  на захтеве поднете у ранијем периоду, годинама, мањи број пресуда/решења је из  извештајне године. 

 

«Call Centar«  Систем 48 

 



              Путем Система 48 (022/555588) у 2016. години прослеђено је  Одељењу за инспекцијске послове 666 захтева странака. Процентуално 

је за надзор комуналне инспекције примљено 70,00 % захтева, за надзор грађевинске инсепкције је примљено и поступано по 9,00% захтева, 

инспектору за друмски саобраћај је пријављено 7,00 % од укупног броја пријава, а инспектору за заштиту животне средине 14,00%. Статус 

захтева, изузимајући пријаве по којима је покренут управни поступак који поступци су окончани, односно вођени у року који је прописан 

ЗУП-ом 38,00% ) и решене пријаве, као у табели у даљем тексту, а који су процентуално заступљени са 45,00 % , остали захтеви су у статусу,  

и то: ненадлежан (15,00%), непреецизан (1,00%) и у раду (1,00%). Статус „у раду“ је предвиђен за захтеве којима предходе одређене радње 

(увид у  РГЗ, СКН Инђија, АПР РС и др.) како би се утврдило да ли има елемената за покретање управног поступка и сл. 

 

Табеларни приказ:  

 

НАДЗОР / СТАТУС Поднети 

захтеви 

Решени 

захтеви 

Управни 

поступци 

Комунална инспекција      468      

Грађевинска инспекција        60   

Инспектор за заштиту животне средине        94   

Инспектор за друмски саобраћај        44   

УКУПНО        666   358     190 

       

 

 

У Инђији, 30.01.2017.године  

 

            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

           Бранислав Мазињанин дипл.правник 
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