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I

УВОД

Годишњи план инспекцијског надзора Одељење за инспекцијске послове, Општине
Бујановац за 2020.годину донет је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору
(Сл.гласник РС бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018 ).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова
Одељења за инспекцијске послове у 2020. години, непосредне примене закона и других
прописа, те праћење стања на територији општине Бујановац из области грађевинске,
саобраћајне, комуналне и заштите животне средине.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора је повећање ефективности и
транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу Општине
Бујановац и непосредну примену закона и других прописа, спровођење инспекцијског
надзора и решавања у управним стварима у првом степену, праћење стања и предлагање
мера за унапређење стања на терену, на територији Општине Бујановац и превентивно
деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора.
Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Бујановац обавља послове на
територији Општине Бујановац са седиштем у Бујановцу, улица Карађорђа Петровића
бр.115.
У складу са горе наведеним Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште и
специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке/програмске активности које је
потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. начин на
који меримо остварене задатке односно програмске активности, рокове у којима се задаци
односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно
задатака, врсту активности и др..
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и
других прописа тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и
планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности
нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у
коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за
планирање и вршење инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима
који се планирају остварити у 2020. години а који су везани за Програмске активности
Одељење за инспекцијске послове по инспекцијама, одговорност за реализацију задатака и
активности и у ком року их треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника
како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање
инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора
Одељење за инспекцијске послове се обавља свакодневно како у свом седишту тако и на
терену на територији општине Бујановац.

Табела 1.
општи приказ циљева
Редни ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
број
ПОСЛОВЕ
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
1.
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
2.
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
3.
ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
4.
СРЕДИНЕ
Укупно:

II

Број циљева
1
4
2

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ
8
12
10

1

6

8

36

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ПДЕЉЕОЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ППСЛПВЕ
РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА

ГРАЂЕВИНСКИ
ИНСПЕКТПР

САПБРАЋАЈНИ
ИНСПЕКТПР

КПМУНАЛНИ
ИНСПЕКТПР

ИНСПЕКТПР
ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ

2.1. Расподела ресурса
Табела 2.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2020.години
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2020.години
Укупан број дана у години
Викенди
Годишњи одмори
Празници (три дана падају у викенд)
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
Инспекцијских надзора / службених контрола
Едукација/Обука
Састанци/Семинари
Остали послови у оквиру Одељења за инспекцијске послове (контрола извршења)

366
104
25
13
224
160
20
20
27

Табела 3.
Систематизација радних места – запослених у Одељењу за инспекцијске послове на основу
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Бујановац
Број
1

Расподела расположивих дана
Начелник Одељења (100%)

224

Табела 3/1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола Одељење
за инспекцијске послове
Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола
Грађевински инспектор (100%)
2
224
Саобраћајни инспектор (100%)
2
224
Комунални инспектор (100%)
5
224
Инспектор заштите животне средине (100%)
1
224
Комунални редар (100%) - виши референт
3
224

2.2. Непланиране активности у раду Одељење за инспекцијске послове
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за
инспекцијски надзор-инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење
управних мера као и контролу истих идругих активности у оквиру рада Одељење за
инспекцијске послове спроводе се и непланиране активности за које је такође потребно
планирати потребно време.
Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана,
путем запримљене електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним
запажањем инспектора на терену.
2.3. Одељење за инспекцијске послове
Специфични циљ

Задатак
1. Учествовање у
изради годишњег
Плана рада

Стратешко и
годишње
планирање те
извештавање о раду
Одељења
2. Превентивно
деловање

Индикатор
резултата
1. Израда годишњег
плана и
објављивање на
званичној web
презентацији
општине
2. Израда годишњег
извештаја одељење
за инспекцијске
послове и
објављивање на
званичној web
презентацији
општине

Рок

Одговоран

31.12.

Одељење за
инспекцијске
послове
31.03.

III ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У
2020.ГОДИНИ
1. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и
надзор над применом одлука Општине Бујановац донетих на основу закона и других прописа у грађевинској
области
Назив
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Функција
XIV-355 и XIV-356
Правни основ
1. Закон о планирању и изградњи( Сл. Гласник РС
бр.72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14,83/18,31/19 и 37/19-др.закон)
2. Закон о одржавању стамбених зграда (Сл.гласин РС бр. 104/2016)
3. Уредба о одржавњу стамбених зграда и станова ( Сл гласник РС бр.43/93 )
4. Закон о инспекцијском надзору ( Сл гласник РС бр. 36/15 )
5. Закон о озакоњењу објеката ( Сл.гласник РС бр. 96/15 )
6. Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта
( Сл.гласник РС бр. 79/09 )
7. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ( Сл.гласник
РС бр. 50/11)
8. Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката («Сл. гл
асник РС, бр.27/15)
Одговорно лице
Грађевински Инспектор
Опис
У грађевинској области, 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. У складу са Законом о озакоњењу
објеката вршиће се попис безправно изграђених објеката по пријави грађана и према попису
објеката на територији општине Бујановац.
Циљ 1.
Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа
утврђених законом и одлукама општине Бујановац
Индикатор 1.1.
Законитост субјеката у области
2017
2018
2019
примене прописа утврђених законом и Базна
одлукама општине Бујановац
вредност
Контрола бесправне градње
Попис бесправно изграђених објеката
Алтернатива
Индикатор 2.1.

Индикатор 3.

Проценат надзора без утврђених
неправилности
Коментар : Тенденција смањења
нелегалне градње
Однос извршених редовних и
ванредних надзора
Редован- планиран инспекцијски
надзор се врши свакодневно у трајању
од три сата
Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања «хитних
мера» ради спречавања или
отклањања непосредне опасности, по
пријави грађана, телефонским
позивима или електронским путем
Допунски инспекцијски надзор се
врши по службеној дужности и
поводом захтева надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над назираним субјектом у

оквиру редовног или ванредног
унспекцијског надзора
Канцеларијски инспекцијски надзор
се врши у службеним просторијама
инспекције , увидом у акта, податке и
документацију надзираног субјекта.
Ред.
Бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Специфични
циљеви

Задатак/
активност

Индикатори
резултата

Шта
желимо
постићи?

Како
ћемо
постићи
специфичне циљеве ?Које
специфичне
задатке/активности
морамо предузети ?

Како меримо
задатке/
активности?

Спровођење
Закона и
одлука
општине
Бујановац у
области
грађевинарст
ва

Инспекцијским
надзором на терену,
сарадња са другим
надлежним
инспекцијама и
правосудним
органима ,
тужилаштвом и МУом

Спровођење
Закона о
одржавању
стамбених
зграда
Обрада и
анализа
података о
обављеном
инспекцијско
м надзору
Обука,
оспособљава
ње,
семинари,
едукације, у
вршењу
инспекцијско
г надзора и
примена
прописа из
области
грађевинарст
ва
Припреме и
спровођење
инспекцијски
х надзорапланирање и
усклађивање
рада
инспектора у

Инспекцијски надзор

Рок у којем се
задатак/акривнос
т мора обавити
Када активност/
Задатак мора
бити завршен ?

Докумен
ти

Континуирано и
по потреби

Закони и
одлуке
општине
Бујановац

Грађевински
инспектор

Континуирано и
по потреби

Закон о
одржавањ
у
стамбени
х зграда

Дневна,
недељна,
месечна,
шестомесечна и
годишња анализа
података
Праћење
иновација,
норми, и
стандарда у
области
инспекцијског
надзора

Грађевински
инспектор

Континуирано
по потреби

Грађевински
инспектор

Континуирано

Праћење промене
прописа и одлука
општине Бујановац

Поштовање
законских
рокова и њена
примена

Грађевински
инспектор

Континуирано

Израда месечног,
шестомесечног и
годишњег извештаја

64 сата рада
инспектора

Грађевински
инспектор

Континуирано

Обрада и анализа
броја записника,
решења, закључака,
кривичних пријава
Припрема, планирање,
упућивање,
оспособљавање
инспектора из области
надлежне инспекције

Бројем донетих
решења, бројем
сачињених
записника,
бројем донетих
закључака о
дозволи
извршења ,
бројем
покренутих
кривичних
пријава
Број донетих
решења,
записника

Одговорна
Организациона
јединица
Ко је одговоран
за
спровођење
активни
и
задатака ?

Грађевински
инспектор

и

Примена
Закона

Врста
активнос
ти

складу са
законским
прописима

6.

7.

8.

Обука,
оспособљава
ње,
семинари,
едукација у
вршењу
инспекцијско
г надзора и
примена
Закона
Припрема и
извршавање
осталих
редовних
послова у
оквиру
инспекцијско
г надзора
Превентивно
деловање
инспекције

Презентација
резултата рада путем
званичног сајта
општине Бујановац
Припрема, планирање,
упућивање,
оспособљавање
инспектора из области
надлежне инспекције

20 сати рада
инспектора

Грађевински
инспектор

Континуирано

Праћење
иновација,
норми, и
стандарда у
области
инспекцијског
надзора

Грађевински
инспектор

Координација рада у
оквиру Одељења,
отварање предмета,
праћење рока
извршења истог и
друге техничке
припреме

Број
новоотворених
предмета,
прекршајних
налога, остварен
број састанака у
оквиру Одељења

Грађевински
инспектор

Континуирано

Примена
Закона,
уредби,
правилни
ка

Правовремено
информисање
јавности;
1.Објављивање
важећих Прописа и
Планова
инспекцијског
надзора,
2.Пружање стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту
или лицу које
остварује одређена
права у надзираном
субјекту или у вези са
надзираним
субјектом,
3.Предузимање
превентивних
инспекцијских
надзора,
4.Постављање
информација ма
званичан сајт
инспекције,
Коментар:
Превентивним
деловањем инспекције
утиче се на смањење
ризика односно
штетних последица и
вероватноће њеног
настанка

Број :
обавештења,
пружунех
стручних савета,
превентивних
инспекцијских
надзора

Грађевински
инспектор

Континуирано

Примена
Закона,
уредби,
правилни
ка

Примена
Закона,
уредби,
правилни
ка

1.1. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ГРАЂЕВИНСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020. годину вршена је на
основу инспекциског надзора у наведеној области односно на основу анализе стања у
досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација
и добијених података од других инспекција, других овлшћених органа и организација,
што је престављено табеларно по инспекцијама у Одељењу за инспекцијске послове и
исто обрађено у контролним листама.
КРИТИЧАН
РИЗИК
ВИСОК
РИЗИК
СРЕДЊИ
РИЗИК
НИЗА
РИЗИК
НЕЗНАТАН
РИЗИК

1

2

2

3

3

3

ЛЕГЕНДА

1

Одржавање објеката

2

Употребне дозволе

3

Рушење објекта без дозволе за рушење

4

Грађење објеката или извођење радова без решења којим се
одобрава грађење или извошење радова

5

Грађење објеката и извођење грађе
винских радова без грађевинске дозволе

4

5

2. САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области саобраћаја
Назив
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Функција

Правни основ

Одговорно лице

Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1

Алтернатива:
Индикатор 1.1

Циљ 2

09-344
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (Сл.гл. Р.С. бр.68/15, 41/18 и 44/18 други закон, 83/18 и
31/19)
2. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15 и 41/18)
3. Закон о путевима (сл.гл. Р.С. бр.41/2018 и 95/2018 – др.закон)
4. Закон о инспекцијском надзору (сл.гл. Р.С. бр.36/15, 44/2018 – др.закон и 95/2018)
5. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Бујановац (''Сл.гл.општине
Бујановац.''бр.08/'18)
6. Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Бујановац („Сл.гл. општине
Бујановац“ бр. 02/16)
7. Одлука о такси превозу и лимо сервиса («Сл.гл општине Бујановац, бр.02/19)
8.Одлука о уређењу саобраћаја на територији општине Бујановац („Сл.гл. општине Бујановац“ бр.02/17)
9.Одлука о јавним паркиралиштима («Сл.гл. општине Бујановац, бр.7/17, 8/17 и 11/17)
10. Правилник о саобраћајној сигнализацији ( Сл.гласник РС, бр.85/17)
Саобраћајни инспектор
Надзор над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном превозу, и то: линијски,
посебан линијски, ванлинијски и такси превозу путника, превоз лица за сопствене потребе, јавни превоз
терета и превоз терета за сопствене потребе у домаћем саобраћају; заустављање и паркирање возила;
одржавање и коришћење паркиралишта; уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање јавног
и некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта; техничку и другу документацију везану за изградњу,
реконструкцију и одржавање пута; хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију; услове одвијања
саобраћаја на јавном путу, спровођење редовних и правилних мера заштите пута; радове на изградњи,
реконструкцији и одржавању пута, његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у технички
исправно стање јавних саобраћајних површина; увођење привременог режима саобраћаја и друге послове
надзора у друмском саобраћају;
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене
прописа уређених законом и одлукама општине Бујановац у области јавног превоза путника
(линијског, посебног линјског, ванлинијског и такси превоза путника), јавног превоза
терета и превоза за сопствене потребе лица и терета;
Ниво законитости и
Базна
2017
2018
2019
безбедности у
вредност
области саобраћаја
Укупан број извршених
56
инспекцијских надзора
Утврђен број нелегалног
превоза
Проценат надзора без
утрвђених неправилности
Коментар: Тенденција
смањења броја нелегалних
превоза путника и ствари
Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заустављања и паркирања
моторних возила на јавним саобраћајним површинама (коловозу јавног пута, јавним
паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару, аутобуском и такси
стајалишту, и др.)
Базна
вредност

Индикатор 2.1

Укупан број инспекцијских
надзора над заустављеним и
паркираним возилима

2017

2018

2019

Утврђен број непрописно
заустављених и паркираних
возила
Алтернатива:
Индикатор 2.1

Циљ 3

Коментар:
Тенденција смањења броја
непрописно заустављених и
паркираних возила

Спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области
1. Услова одвијања саобраћаја на јавном путу
2. Стања јавног пута његовог дела и путног објекта
3. Спровођења мера заштите јавног пута, његовог дела и путног објекта
Базна
вредност

Индикатор 3.1

Алтернатива:
Индикатор 3.1

Циљ 4

Укупан број извршених
инспекцијских надзора над
увођенјем привременог режима
саобраћаја
Утврђен број незаконитости при
увођенју привременог режима
саобраћаја

Алтернатива:
Индикатор 4.1

Коментар:

Омогућавање безбедног одвијања
саобраћаја и његовог преусмерења за
време трајања привременог режима
саобраћаја, односно постављање
саобраћајне сигнализације у складу са
пројектом техничке регулације
саобраћаја

Однос извршених редовних и
ванредних надзора

Индикатор 5.

2018

2019

Укупан број нспекцијских
надзора на путу
Утврђен број незаконитости
и недостатака (при извођењу
радова; оштећења; заузећа и
др.)
Коментар:
Извођење радова на путу,
заштите пута од оштећења,
односно извођење радова на
путу и његова заштита у складу
са законом и одлукама
Општине Бујановац;
Увођење привременог режима саобраћаја и постављање одговарајуће хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са пројектом техничке регулације
саобраћаја
Базна
вредност

Индикатор 4.1

2017

Редован - планиран
инспекцјски надзор

2017

2018

2019

се врши свакодневно у
трајању од три
сата .
Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања „хитних
мера ради спречавања или
отклањања непосредне опасности,
по пријави грађана, телефонских
позива и електронским путем
Допунски инспекцијски надзор се
врши по службеној дужности и
поводом захтева надзираног
субјекта

/

/

Свакодневно

Свакодневно

Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над надзираним
субјектом у оквиру редовног или
ванредног инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски
надзор се врши у службеним
просторијама инспекције
увидом у акте, податке и
документацију надзираног
субјекта.
Мешовити инспекцијски надзор
врши се истовремено као редован
и ванредан надзор код истог
надзираног субјекта,када се
предмет редовног и ванредног
инспекцијског надзора делимично
или у целости поклапају или су
повезани

OПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (месечни, шестомесечни и деветомесечни)
АКТИВНОСТ
И
Редовне контроле јавног превоза терета

I
x

II

III

x

x

IV
x

Ванредне контроле јавног превоза терета

МЕСЕЦИ
VI
VII

V
x

x

x

x

Редовне контроле јавног превоза путника
Ванредне контроле јавног превоза путника
Редовне контроле такси превоза
Ванредне контроле такси превоза
Редовне контроле превоза терета

x

XI
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Контрола удружења која се баве такси превозом путника на територији општине
Бујановац

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ванредне контроле непрописног заустављања и паркирања возила
x

x

x

Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза)
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Израда месечних извештаја о раду
Контрола нерегистрованог превоза путника
Легенда:

x

x

x

Контрола паркирања возила по пријави грађана

x

x

Контрола предузећа која се баве такси превозом путника на територији општине
Бујановац

Редовне контроле непрописног заустављања и паркирања возила

XII

x

Ванредне контроле превоза лица за сопствене потребе

Контрола превоза за сопствене потребе лица и терета по пријави грађана

x

X

x

x

Контроле јавног превоза путника и терета по пријавама грађана

x

IX

x

Ванредне контроле превоза терета
Редовне контроле превоза лица за сопствене потребе

VIII

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Тромесечне активност
Шестомесечне активности
Деветомесечне активности
Нерегистровани превоз

Р.
бр

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК / АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

Како ћемо постићи
Шта желимо
постићи?

специфичне циљеве?

Како меримо задатке/

Које специфичне

активности?

задатке/активности
морамо предузети?

1.

Број поднетих:
Кривичних пријава, број
поднетих захтева за
покретање прекршајних
поступака по службеној
дужности, број издатих
прекршајних налога,
број
издатих решења о
Спровођење
искључењу возила из
Закона и одлука Инспекцијским надзором саобраћај, број издатих
на терену, сарадња са Решења о отклањању
општине
другим надлежним
недостатака, број
Бујановац у
инспекцијама и
издатих дописа
правосудним органима,
области
упућених другим
тужилаштвом и МУП-ом надлежним државним
саобраћаја и
органима, број
путева
сачињених службених
белешки, број
сачињених
обавештења, број
издатих позива
странкама, број
закључака о
привођењу.

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

РОК У КОЈЕМ
СЕ ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ
МОРА
ОБАВИТИ

Ко је одговоран за

Када

спровођење

активности/задатак

активности и

мора бити

задатака?

завршен?

Саобраћајни

Континуирано и по
потреби

инспектор

2.

Број искључених
Сузбијање
возила из саобраћаја,
нелегалног
број покренутих
превоза путника и
поступака по
ствари на
Свакодневним
службеној дужности,
територији
активностима на
број обавештења
општине
терену у сарадњи са прослеђених МУП-у
Бујановац
полицијом и другим
о искљученим
Коментар:
државним органима
возилима из
Високи ризик у
саобраћаја, број
вршењу
дописа упућених
инспекцијског
другим државним
надзора
органима.

Саобраћајни
инспектор

3.

Предузимање
мера за
унапређење и
спровођења

Саобраћајни
инспектор

Инспекцијским
Број издатих решења
надзором на терену, у
о отклањању
седишту надзираног
недостатака, број
субјекта (контрола
издатих закључака,

ДОКУМЕНТИ

Закони и
Одлуке
Општине
Бујановац

1.Примена
закона
2. Примена
акционог плана
на сузбијању
нелегалног
јавног превоза
путника
Континуирано и
3. Примена
по потреби
Пилот пројекта
за решавање
проблема
нелегалног
превоза
путника –
оперативни
план
Провера
Континуирано и регистрованх
по потреби
привредних
субјеката у

ВРСТА
АКТИВНОСТИ

законитости у
раду привредних
субјеката из
области:
1. јавног превоза
путника (линијски и
ванлинијски такси
превоз путника,
2. јавни превоз
ствари
3.превоз за
сопствене потребе
лица и ствари
Стање јавног
пута његовог
дела и путног
објекта
1.

2.

3.
4.
4.

5.

6.

4.1

Стање
коловозног
застора,
саобраћајних
површина и
пратећих
садржаја
јавног пута
Стање
вертикалне и
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
Услови
одвијања
саобраћаја на
јавном путу
Спровођење
мера заштите
јавног пута
Радове на
изградњи
реконструкцији
,одржавању
јавног пута
његовог дела и
путног објекта
Раскопавање и
довођење у
технички
исправно
стање јавних
саобраћајних
површина

потребне – важеће
документације за
обављање наведене
делатности).

број поднетих
захтева за покретање
прекршајних
поступака, број
издатих прекршајних
налога, број поднетих
кривичних пријава
и привредних
преступа

Број сачињених
записника из области
јавних путева , Број
Инспекцијским надзором
издатих решења о
на терену и по пријави
отклањању
грађана, телефонски
недостатака, број
позиви и електронским
издатих закључака,
путем и у сарадњи са
број захтева за
Одељење за инвестиције покретање прекршајних
и развој и полицијом;
поступака, кривичних
пријава, привердних
преступа и број издатих
прекршајних налога;

Стање
Инспекцијским надзором
Број сачињених
некатегорисаног на терену и по пријави записника из области
пута, његовог
грађана, телефонски
некатегорисаних
дела и путног
позиви и електронским
путева, Број издатих
објекта:
путем и у сарадњи са
решења о отклањању
Некатегорисани Одељење за инвестиције
недостатака, број
пут,у смислу
и развој;
издатих закључака,

АПР- у,
потврда о
погодности
возила, такси
дозвола, акта
о
испуњености
услова
надлежног
Министарства
и др.

Саобраћајни
инспектор

Закон и одлуке
Општине
Бујановац,
сагласности и
решења
управљача
пута, решења
Континуирано и Одељење за
по потреби
ивестиције и
развој,
техничка
документација
на основу које
је издато
одобрење за
изградњу

Саобраћајни
инспектор

Одлуке
ошпштине
Ковачица
Континуирано
сагласности и
и по потреби
решења
управљач пута,
решења

-

-

-

одлуке, обухвата:
1. труп пута
(доњи и горњи
строј пута)
Доњи строј пута
(насипи, усеци,
засеци, објекти,
постројења и
уређаји за
одводњавање
пута и заштиту
пута од
површинских и
подземних вода и
сл.);
Горњи строј пута
(коловозна
конструкција,
коловозни застор,
банкине, риголе,
берме);
2.ваздушни
простор изнад
коловоза у висини
од најмање седам
метара ;
3.земљишни појас
са обе стране пута
потребан за
несметано
одржавање пута
ширине од
најмање једног
метра, од линије
која спаја крајње
тачке попречног
профила пута;
4.заштитни појас
јесте површина уз
ивицу земљишног
појаса, на спољну
страну и служи за
заштиту
некатегорисаног
пута и саобраћаја
на њему;
5.опрему за
заштиту
пута,саобраћаја и
околине (заштита
од осулина и
наноса, стубићи и
сл.);
6.саобраћајна
сигнализација.
Некатегорисани
путеви су:
1.атарски путеви
2.сеоски путеви
3.шумски путеви

број захтева за
покретање прекршајних
поступака, кривичних
пријава, привердних
преступа и број издатих
прекршајних налога;

Одељење за
инвестиције и
развој и,
техничка
документација
на основу које
је издато
одобрење за
изградњу

4.пољски путеви
5.путеви на
насипима за
одбрану од
поплава и др.

5.

Увођење
привременог
режима
саобраћаја и
постављање
одговарајуће
хоризонталне и
вертикалне
саобраћајне
сигнализације

6.

Непрописно
заустављање и
паркирање
возила на
јавним
саобраћајним
површинама:
1. на јавним
паркиралиштима
2. на аутобуским
и такси
стајалиштима
3. на коловозу
јавног пута
4. на пешачким и
бициклистичким
стазама
5.на тротоарима
6. на другим
саобраћајним
површинама

7.

8.

Број контролисаних
решења Одељење за
инвестиције и развој,
број поднетих захтева
за покретање
прекршајних поступака,
број издатих
прекршајних налога,
број поднетих
кривичних пријава и
привредних преступа

Саобраћајни
инспектор

Решења
Одељење за
инвестиције и
развој, пројекат
регулације
саобраћаја за
време
Временски рок
привременог
назначен у решењу
режима
саобраћаја са
потребном
хоризонталном
и вертикалном
саобраћајном
сигнализацијом

Инспекцијским надзором
Број издатих решења,
на терену, у сарадњи са
закључака, налога,
полицијом , по пријави,
број издатих
телефонским позивом и
прекршајних налога
електронским путем

Саобраћајни
инспектор

Континуирано и
по потреби

Закона и
одлука

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

Примена
Закона о
инспекцијско
м надзору

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

По пријави и
инспекцијским
надзором

Праћење промена
Припрема и
Поштовање
законских прописа и
спровођење
законских рокова и
одлука општине
инспекцијских
њена примена
Бујановац
надзора –
планирање и
Израда месечног,
64 сата рада по
усклађивање
шестомесечног,
инспектору
рада
годишњег извештаја
инспектора у
складу са
Презентација резултата
20 сати рада по
законским
рада путем званичне Wеб задуженом инспектору
прописима
презентације
за одржавање сајта
Спровођење редовно
Спровођење
планираних
163 радних дана
редовних,
инспекцијских надзора
планираног
ванредних
у складу са Годишњим
инспекцијског
допунских и
надзора
канцеларијских планом инспекцијског
надзора
Инспекцијских

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

Примена
Закона о
инспекцијско
м надзору

По пријави грађана,
електронске поште ,
Спровођење
телефонским путем,
ванредних, допунских
по службеној
и канцеларијских
дужности; поводом
инспекцијских надзора
захтева надзираног
субјекта;
Обрада и анализа броја
издатих записника,
Бројчана и стручна
Обрада и
прекршајних налога,
анализа, дневна,
анализа
пресуда, решења,
седмична, месечна,
података о
закључака, уплаћених
шестомесечна и
обављеном
новчаних казни по
годишња на нивоу
инспекцијском
прекршајном налогу,
одељења
надзору,
коначних извршних
прекршајних налога,
Обука,
оспособљавање,
семинари,
Припрема, планирање,
Праћење иновација
едукације у
упућивање,
норми и стандарда у
вршењу
оспособљавање
области
инспекцијског
инспектора из области
инспекцијског
надзора и
надлежности
надзора
примена Закона
инспекције
о
инспекцијском
надзору
Координација рада у
Припрема и
оквиру Одељење за
извршавање
инспекцијске послове, Број новоотворених
осталих
отварање предмета, предмета, прекршајних
редовних
праћење рока
послова у
налога, остварен број
извршења истог, и
оквиру
састанака
друге техничке
инспекцијског
припреме
надзора
Правовремено
информисање
јавности:
1. Објављивањем
важећих прописа,
планова инспекцијског
надзора и контролних
листа
2. Пружањем стручне
и саветодавне подршке
надзираном субјекту
или лицу које
Број: обавештења,
остварује одређена пружених стручних
Превентивно
права у надзираном савета,
деловање
субјекту или у вези са превентивних,инспек
инспекције
надзираним субјектом, цијских надзора
3.Предузимање
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање
информација на
званичнојWеб
презентацији
инспекције
Коментар:
превентивним
деловањем инспекције
надзора у
области
саобраћаја и
путева

9.

10.

11.

12.

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

Примена
Закона о
инспекцијско
м надзору

Саобраћајни
инспектор

Континуирано

Примена
Закона и
Одлука

Континуирано

Примена
Закона,
Уредби, и
Правилника

Континуирано

Примена
Закона,
Уредби,
Одлука и
Правилника

Континуирано

Примена
Закона,
Уредби,
Одлука и
Правилника

Саобраћајни
инспектор

Саобраћајни
инспектор

Саобраћајни
инспектор

утиче се на смање
ризика односно
штетних последица и
вероватноће њеног
настанка.

2.1. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – САОБРАЋАЈНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020. годину вршена је на
основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе стања у
досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација
и добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и организација,
што је и представљено табеларно по инспекцијама у Одељењу за инспекцијске послове, а
исто обрађене у контролним листама.
РИЗИК-представља комбинацију вероватноће настанка штетних последица по Закону и
другим прописом заштићена добра,права,и интересе, која могу настати из пословања или
поступања надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица.
ВРСТЕ РИЗИКА-према степену, може бити: незнатан, низак, средњи, висок и критичан.
а)Незнатан-овај ризик се толерише инспекција тада није дужна да врши надзор;
б)Висок-коришћење већих ресурса него када је процењени ризик мањег степена
(чешћа контрола, темељније, обухватније са више ангажованости инспектора и коришће
већих ресурса него када је процењени ризик мањег степена);
в)Критичан ризик-инспекција предузима потребне радње и мере без одлагања и у
сарадњи са другим надлежним органима и организацијама и са ресурсима потребним да се
постигне законито и безбедно
пословање
и
поступање.
Идентификација ризика је процес препознавања потенцијалних ризика који могу
наступити из пословања или поступања надзираног субјекта по законом и другим
прописом заштићена добра ,права и интересе и укључује дефинисање добара, права и
интереса (вредности) који се остварењем ризика повређују или угрожавају.
Својство нерегистрованог субјекта непосредно повлачи критичан ризик, без упуштања
у даљу процену ризика.Својство нерегисрованог субјекта има субјекат који обавња јавни
превоз путника и терета,нема одобрење надлежног органа и није уписан у одговарајући
регитар који води АПР. Ако надзирани субјекат региструје привремени прекид обављања
делатности и поред тог регисрованог прекида ,настави да обавља делатност, такав субјекат
у процени ризика назива се нерегистрован субјекат.

1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4

ЛЕГЕНДА
НЕЗНАТАН
РИЗИК

1
2
3
4
5

2.1 Превоз за сопствене потребе лица и ствари
2.2 Заустављање и паркирање возила
3.1 такси превоз путника
3.2 Ванлинијски превоз путника
3.3 Линијски превоз путника
Путеви и Саобраћајна сигнализација
Нелегалан превоз путника

НИЗА
РИЗИК
СРЕДЊИ
РИЗИК
ВИСОК
РИЗИК
КРИТИЧАН
РИЗИК

5

3. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области комуналне делатности
Назив
Програм

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Одељење за инспекцијске послове

(коме припада)

Функција

09-355 и 09-352
1. Закон о комуналним делатностима (Сл.гл. Р.С. бр.88/2011, 104/2016 и 95/18 );
2 2. Закон о оглашавању («Сл.гласник РС»6/16 и 52/19 др.закон);
3 3. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16);

Правни основ
4. Одлука о комуналном уређењу на територији општине Бујановац („Сл. гл. Општине Бујановац“, бр. 12/18 и 15/19);
5. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији општине Бујановац („Сл.лист.Пчимски округ бр. 05/18);
6. Одлука за држање животиња на територији општине Бујанповац („Сл.лист О.Бујановац“ бр. 15/19);
7. Одлука о јавним паркиралиштима («Сл.гл општине Бујановац, бр.7/17, 8/17,11/17, и 15/19);
8. Одлука о постављању баште угоститељских објеката на територији општине Бујановац („Сл.лист општине Бујановац“
бр.04/17);
9. Одлуку о сахранивању и гробљима на подручју општине Бујановац („Сл.лист општине Бујановац“ бр.7/19 и 15/19);
10. Одлука о канализације („Сл.лист општине Бујановац“ бр.07/19);
11. Одлука о ероѕивном подручју („Сл.лист општине Бујановац“ бр.07/19);
12. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл.лист општине Бујановац“ бр.07/19);
13. Одлука о комуналном инспекцијском надзору („Сл.лист општине Бујановац“ бр.20/19);
14. Одлука о пијацима („Сл.лист општине Бујановац“ бр.21/19);

Одговорно лице

Комунални инспектор

Опис

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врши комунални инспектор.
Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама Општине Бујановац, а за свој рад је лично
одговоран. Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима
изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје
прекршајне налоге односно прекршајне пријаве;

Циљ 1
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених законом и
одлукама Општине Бујановац, у области обављања комуналних делатности;
Ниво законитости у константном
и функционалном обављању

Индикатор 1.1

Базна вредност

2017

2018

2019

комуналних делатности
Укупан број извршених
инспекцијских надзора

Алтернатива:

Проценат надзора без утрвђених

Индикатор 1.1

неправилности

140
Базна вредност

2017

2018

2019

Коментар: Тенденција смањења
броја нелегалних корисника
комуналних услуга
Циљ 2

Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заустављања и паркирања моторних возила на јавним
саобраћајним површинама (јавним паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару и јавним зеленим
површинама);

Базна вредност
Индикатор 2.1

Укупан број инспекцијских
надзора над заустављеним и
паркираним возилима

2017

2019

2018

/

Алтернатива:
Индикатор 2.1

Утврђен број непрописно
заустављених и паркираних возила

/

Базна вредност

2017

2018

2019

Однос извршених редовних и
ванредних надзора
Редован – планиран инспекцијски
надзор се врши свакодневно трајању
од три сата
Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања хитних мера
ради спречавања или отклањања
непосредњи опасности, по пријави
грађана, телефонских позива и
електронским путем
Допунски инспекцијски надзор се врши
по службеној дужности и поводом
захтева надзираног субјекта , може се
извршити само један допунски
инспекцијски надзор, у року који
неможе бити дужи од 30 дана од
окончања редовног, ванредног или
контролног инспекцијског надзора,
Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над надзираним субјектом у
оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора,
Канцеларијски инспекцијски надзор се
врши у службеним просторијама
инспекције, увидом у акте, податке и
докумантацију надзираног субјекта.

Р.
бр
.

1.

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА

РОК У КОЈЕМ
СЕ ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ
МОРА
ОБАВИТИ
Када
активности/
задатак мора
бити
завршен?
Континуирано и
по потреби,

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК / АКТИВНОСТ

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности морамо
предузети?

Како меримо задатке/
активности?

Ко је одговоран
за спровођење
активности и
задатака?

Спровођење

Инспекцијским надзором на
терену, сарадња са другим

Број поднетих захтева
за покретање

Комунална
инспекција

ДОКУМЕНТИ

Закон и Одлуке
Општине

ВРСТА
АКТИВНОСТИ

надлежним инспекцијама и
Закона
и Одлука Општине
правосудним органима,
Бујановац у
тужилаштвом и МУП-ом
комуналној
области

прекршајног поступка
по службеној
дужности, број издатих
прекршајних налога,
број издатих решења о
отклањању
недостатака, број
издатих дописа
упућених другим
надлежним органима,
број сачињених
службених белешки,
број сачињених
обавештења, број
издатих позива
странкама, број
закључака

Предузимање мера Инспекцијским надзором на
и контрола радног
терену, у седишту
надзираног субјекта
времена
(контрола потребне
Број издатих
пословних објеката
документације за обављање прекршајних налога
на територији
наведене делатности у
оипштине
сарадњи
са припадницима
Бујановац
2.
МУП-а)

3.

4.

5.

6.

7.

Предузимање мера
Број издатих
и контрола услова
прекршајних налога,
Инспекцијским
надзором
на
држања домаћих
број издатих решења о
терену и по пријавама
животиња на
грађана
отклањању
територији
недостатака
општине Бујановац
Предузимање мера
Број издатих
и контрола о
Инспекцијским надзором на прекршајних налога,
постављању
број издатих решења о
терену, у седишту
мањих монтажних,
отклањању
покретних и других
надзираног
субјекта (контрола потребне
објеката
недостатака,
привременог
број издатих
документације за обављање
карактера на
наведене делатности)
закључака о извршењу
јавним
решења
површинама
Припрема и
Праћење промена законских Поштовање законских
спровођење
прописа и одлука Општине
рокова и њихова
инспекцијских
Бујановац
примена
надзора Израда месечног,
планирање
64 сата рада
и усклађивање рада шестомесечног, годишњег
извештаја
инспектора у складу
20 сати рада – припрема
Презентација резултата
са законским
материјала за сајт
рада путем званичног сајта
прописима
Општине Бујановац
Спровођење редовно
164 радних дана
планираних инспекцијских
планираног
надзора у складу са
Спровођење
Годишњим планом
инспекцијског надзора
редовних,
инспекцијског надзора
ванредних
допунских и
По пријави грађана,
електронске поште ,
канцеларијских
инспекцијских
телефонским путем,
Спровођење ванредних,
по службеној
надзора у
допунских и канцеларијских
комуналној области
дужности; поводом
инспекцијских надзора
захтева надзираног
субјекта;,
Обрада и анализа
Обрада и анализа броја
Бројчана и стручна
података о
издатих записника ,
анализа, дневна,

временски рок
назначен у
решењу

Бујановац

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби

Закон и Одлуке
Општине
Бујановац

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби,
временски рок
назначен у решењу

Закон и Одлуке
Општине
Бујановац

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби,
временски рок
назначен у решењу

Закон и Одлуке
Општине
Бујановац

Комунална
инспекција

Континуирано

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона
о инспекцијском
надзору

Комунална
инспекција

Континуирано

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона
о инспекцијском
надзору

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона
о инспекцијском
надзору

Континуирано

Примена Закона
и одлука

Комунална
инспекција

обављеном
инспекцијском
надзору

прекршајних налога,
пресуда, решења,
закључака, уплаћених
новчаних казни по
прекршајном налогу,
коначних извршних
прекршајних налога,

седмична, месечна,
шестомесечна и
годишња на нивоу
одељења

Обука,
оспособљавање,
семинари, едукације
Праћење иновација.
Припрема, планирање,
у вршењу
норми и стандарда у
упућивање, оспособљавање
8.
инспекцијског
области инспекцијског
инспектора из области
надзора и примена
надлежности инспекције
надзора
Закона о
инспекцијском
надзору
Припрема и
Координација рада у оквиру
Број новоотворених
извршавање
Одељење за инспекцијске
предмета, прекршајних
осталих редовних
послове, отварање
налога, остварен број
9.
послова у оквиру
предмета, праћење рока
састанака у оквиру
инспекцијског
извршења истог, и друге
Одељења
надзора
техничке припреме;
Правовремено
информисање
јавности :
1. Објављивањем важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора и
контролних листа
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту или
лицу које остварује одређена
права у надзираном субјекту
Број: обавештења,
Превентивно
или у вези са надзираним
пружених стручних
10.
деловање
субјектом,
савета, превентивних и
инспекције
3.Предузимање
нспекцијских надзора
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање информација
на званичној Wеб
презентацији инспекције
Коментар: превентивним
деловањем инспекције утиче
се на смањење ризика
односно штетних последица
и вероватноће њеног
настанка.

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона,
уредби,
правилника

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона,
уредби, одлука,
правилника

Комунална
инспекција

Континуирано

Примена Закона,
уредби, одлука,
правилника

OПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (месечни, шестомесечни и деветомесечни)

МЕСЕЦИ

АКТИВНОСТИ

Редовне контроле снабдевања воде за пиће
Ванредне контроле снабдевања воде за пиће
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и
отпадних вода
Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и
отпадних вода
Редовне контроле управљања комуналним отпадом
Ванредне контроле управљања комуналним отпадом
Редовне контроле управљања гробљима
Ванредне контроле управљања гробљима
Редовне контроле обезбеђивања јавног осветљења
Ванредне контроле обезбеђивања јавног осветљења
Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне
намене
Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне
намене
Редовне контроле одржавања јавних зелених површина
Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина
Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат.
објеката
Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и
занат. објеката
Редовне контроле држања домаћих животиња
Ванредне контроле држања домаћих животиња
Редовне контроле непрописног паркирања
Ванредне контроле непрописног паркирања
Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других
објеката
Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других
објеката
ЛЕГЕНДА:
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ТРПМЕСЕЧНИ АКТИВНПСТИ
ШЕСТПМЕСЕЧНИ АКТИВНПСТИ
ДЕВЕТПМЕСЕЧНИ АКТИВНПСТИ

3.1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ КОМУНАЛНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020.годину вршена је на
основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе стања у
досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација
и добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и организација,
што је и представљено табеларно по инспекцијама у Одељењу за инспекцијске послове, а
исто обрађено у контролним листама.

КРИТИЧАН
РИЗИК
ВИСОК
РИЗИК
СРЕДЊИ
РИЗИК
НИЗА
РИЗИК
НЕЗНАТАН
РИЗИК

1

2

2

3

3

ЛЕГЕНДА

1

Јавно осветљење, јавне зелене површине, гробља, пијаце

2

Радно време пословних објеката

3

Постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама

4

Држање домаћих животиња

5

Вода за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних и
атмосферских вода, одржавање чистоће

3

4

5

4.

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УВОД

План рада преставља акт који има за циљ унапређење рада инспектора за заштиту
живот не средине у спровођењу инспекцијских надзора на територију општинре Бујановац
за период јануар – децембар 2020 год. План рада инспектора за заштиту животне средине
донет је на основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору (“ Службени гласник РС”, бр.
36/15) И чл.109. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС бр: 135/04;72/09 И
дрогим важећим регулативама овог закона и овлаћењима локалним самоуправама и
43/2011 одлуке УС И 14/2016).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова
инспекције за заштиту животне средине за 2020 год. као и табеларни приказ планираних
надзорапривредних субјеката ради прачења стања ЗЖС на територије општине Бујановац.
Предности израде плана , огледају се у: праћењу квалитета животне средине и
утицај загађујућих материја и енергије на животну средину; квалитетнијег прикупљања
података за вођење и ажурирање локалног извора загађивања; превентивног утицаја
заштитеод удеса; квалитетнијег израду извештаја И пружању информације становништва
о спроведеним активностима о стању животне средине , подизање свести грађана итд.
2.ЦИЉЕВИ
Циљеви годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и
других прописа, планирање мера превентивног деловања инспекције и планираних мера и
активности за спречавање обављања делатности нерегистрованих субјеката, очекиваних
обим ванредних контрола у период у коме ће се вршити редовни надзори. Као и друге
елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијских контрола.
Општи циљ овог Плана је ЗЖС и то:
- заштита права грађана на здраво окружење и животну средину и
- заштита права надзираних субјеката на законит И безбедан рад
Овај циљ се постиже остваривањем добре организације и спровођења
инспекцијског надзора у подручју надлежности за објекте – постројења које нису наведене
у чл. 133., Закона опланирању и изградњи(“Сл. Гласник РС” , бр. 72/20009, 81/2009 –
испр., 64/2010- одлуку УС,24/2011, 121/2012,42/2013 – ОДЛУКА ус, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 И 145/2014) и за које дозволе за градњу издаје локална самоуправа И
надлежностима прописаним чл. 20., Закона о локалној самоуправи ( сл. Гласник РС” бр.
129/07 и 83/2014 – др закона).
Ефикасна организација инспекцијског надзора у области заштите животне средине
остварује се унапређење самог надзора , кординацијом активности, квалитетном проценом
ризика, континуелном едукацијом субјеката жовотне средине, праћењем база података
специализованих овлашћених субјеката( Агенције за заштиту животне средине).Посебни
циљеви се постижу стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и контролу
њиховог спровођења у сврху потпуног елиминисања штетених утицаја или свођењу истих
на најмању могућу меру.
Инспекцијски надзор вршиће се у складу са 9 закона и подзаконских аката донетих
на основу истих и то:

ОСНОВНИХ ЗАКОНА
- Закон о општем управном поступку ( Закон о инспекцијском надзору ( “Сл. Гласник РС” бр.
18/16)
- Закон о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС” бр. 36/15) и
- Закон о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” бр. 129/07 И 83/2014 – идр.. закона) . и на основу

ПОСЕБНИХ ЗАКОНА
- Закон о заштити животне средине. (“Сл. Гласник РС” бр. 135/04; 36/09; 72/09; И други
закони И 43/2011 одлуке УС И 14/2016)
- Закон о процени утицаја на животну средине. (“Сл. Гласник РС” бр. 135/2004; 36/2009);
- Закон о заштити ваздуха (“Сл. Гласник РС” бр. 36/2009 И 10/2013):
- Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС” бр. 36/2009 И 88/2010) ;
- Закона о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС” бр. 36/09; 88/10 И 14/2016) и
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (“Сл. Гласник РС” бр. 36/2009)
Као и на основу уредбе и правилнике донете на основу посебних закона од стране
ресорног Министарсва.

ПРОЦЕНА
РИЗИКА
ЗА
НАДЗИРАНЕ
СУБЈЕКТЕ,
ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ

ОДНОСНО

Процена ризика у току припреме Плана инспекцијског надзора вршена је тако
што вршено праћење стања у области инспекцијског надзора, идентификовани су ризици
по законом и другим прописима заштићена добра, права и интереса, који мога настати из
пословања или поступања надзираног субјекта, на основу чега је вршена процена тежине
штетних последица и вероватноћањиховог настанка , тако што се добије процењени
степен ризика
Тежина штетних последица процењује се полазећи од:
1) природе штетних последица
2) обима штетних последица
У поступку одређивања процене ризика наведених постројења користе се
одговарајуће Контролна листе за процену ризикакоје су доступне на интернет страници :
www.екологија.гов.рс. На основу извршене процене ризика у свакој области животне
средине, сачињен је План инспекцијског надзора за заштиту животне средине за 2020.
ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекцијски надзор над привредним субјектима вршиће се у током целе
календарске 2020 године. Инспекцијски надзор вршиће се радним данима у току радног
времена привредних субјеката осим у хитним случајевима када се отклања непосредна
опасност по живот здравље и људи, имовину веће вредности, животну средину, биљни
или животињски свет.

ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзори могу бити редовни, ванредни, контролни и допунски
Редовни инспекцијски надзор вршиће се према плану инспекцијског надзора
Ванредни инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се , сагласно
делокруга инспекције , предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосрдне
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интереса запослених и радно
ангажованих лица, привреду животну средину, биљни или животињски свет, јавне
приходе, несметан рад органа и организације или комунални ред или безбедност.
Ванредни инапекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити
утврђујући, који се врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова за рад
или добијање личенце за обаљење делатност тог привредног субјекта или може бити
ванредан на основу поношењу пријаве странке која може бити физичко или правно лице.
Контролни инспекцијски надзор је када се ради о утврђивању извршење мера које
су наложено од стране инспектора и Допунске контроле су по службеној дужностиили
поводом захтева надзираног субјекта ради утврђивања чињеничног стања које су од
значаја за инспекцијски надзор.
РАСПОДЕЛА РЕСУРСА
Општинска управа општине Бујановац је инспектору за ЗЖС за обављање
послова обезбедила рачунара, штампач, скенер, воЗило које се користи заједно са осталим
инспекторима, заштитну опрему, заштитну опрему, канцелариски матерјал и прибор итд.
РАСПОДЕЛА НАДЗОРА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ
Расподела надзора- контрола и других активности по плану за 2020 годину приказани су у
табели општи подаци и број предвиђених редовних контрола И ванредне у процентима И
то:
Укупно инспекцијски надзори по плану: 29
Укупно ванредни инспекцијски надори по проценту: 19 %
Саветодавне службе контроле укупно : 9
У општинској управи општине Бујановац је један извршилац послова инспектора ЗЖС.

OПШТИ ПOДAЦИ
1. Пoдaци o инспектoру
1.1. Име И презиме

Aгим Хaлити инспектoр зaштите живoтне средине oпштине Буjaнoвaц бр.17-010

1.2. Теритoриja нaдзoрa

Oпштинa Буjaнoвaц

Oчекивaних вaнредних кoнтрoлa у 2019 гoдини изнoси 17% oд укупнoг брoja инспекциjских нaдзoрa.
I КВAРТAЛ
Редoвне инспекциjске нaдзoре
8
Вaнредне инспекциjске
кoнтрoле пo приjaви стрaнке
17
Укупнo
8
Укупне редoвне и вaнредне кoнтрoле зa 2020 гoд. пo квaртaлимa

II КВAРТAЛ
8
16
8

III КВAРТAЛ
6

IV КВAРТAЛ
8

18

17

6

8

30

Инспекциjски нaдзoр из oблaсти зaгaђивaоa вaздухa oд oбjекaтa у нaдлежнпсти oпштинске лoкaлне сaмoупрaве инспекциjе зa зaштиту живoтне средине
Инспекциjски нaдзoр из oблaсти емисиjе буке у живoтну средини oд oбjекaтa у нaдлежнпсти oпштинске лoкaлне сaмoупрaве инспекциjе зa зaштиту
живoтне средине
Инспекциjски нaдзoр спрoвoђеоa услoви мерa из oдлуке oпштинске лoкaлне сaмoупрaве кojoм jе дaтa сaглaснoст нa студиjу o прoцени утицaja нa живoтну
средину, oднoснo дa ниjе пoтребнa изрaдa студиjе
Инспекциjски нaдзoр зaгaђеоa земљиштa
Инспекциjски нaдзoр oперaтaрa кojи пoседуjу дoзвoле зa упрaвљaное oтпaдoм издaте oд стрaне oпштинске лoкaлне сaмoупрaве нaдлежнoм зa пoслoве
зaштите живoтне средине
Инспекциjски нaдзoр испуоенoсти услoвa зa рaд пoстрojеоaзa сaкупљaое, склaдиштеое, третмaн и oдлaгaоa неoпaснoг oтпaдa нa теритoриjе oпштине
Буjaнoвaц
Инспекциjски нaдзoр пo зaхтеву oперaтерa, кojи су кoнкурисaли зa дoделу пoдстицajних средстaвa нa oснoву oбjaвљенoг Jaвнoг кoнкурсa зa дoделу
пoдстицajних средстaвa зa пoнoвнo упoтребу и искoришћеое oтпaдa кao секoндaрне сирoвине или зa дoбиjaое енергиjе
Инспекциjски нaдзoр нерегистрoвaним субjекaтaзa кojе се сумоa дa се бaве делaтнoшћу упрaвљaоa oтпaдoм
Иннспекциjски нaдзoр привредних субjекaтa кoд кojих пoстojи мугућнoст зaгaђивaоa земљиштa или jе утврђенo зaгaђивaое земљиштa
Инспекциjски нaдзoр нaд грaдским депoниjaмa

Кoрдинaциja пoслoвa инспекциjскoг нaдзoрa из делoкругa републичке и jединице лoкaлне сaмoупрaве у циљу уjеднaчaвaоa рaдa и пoступaое инспекциjе
премa нaдзирaним субjектимa
Сaрaдоa сa републичким инспектoримa, сa пружaоем пoмoћи, рaзменoм пoдaтaкa и зajедничке мере и сaрaдое oд знaчaja зa инспекциjски нaдзoр
Зajедничкa aкциja сa другим инспекциjaмa и oргaнимa
Инспекциjски нaдзoр пo решеоимa, дoзвoлaмa, сaглaснoстимa из oблaсти зaштите живoтне средине
Вaнредни инспекциjски нaдзoр кojи се врши пo зaхтеву нaдзирaнoг субjектa кao утврђуjући у склaду сa пoсебним зaкoнoм и кao пoтврђуjући
Вaнредни инспекциjски нaдзoр кojи се врши пo зaхтеву прaвнoг или физичкoг лицa или сa циљем предузимaоa хитних мерa кaдa jе прoцеоен ризик висoк
или критичaн
Кoнтрoлни и дoпунски инспекциjски нaдзoр
Превентивнo делoвaое инспектoрa пружaоем стручне и сaветoдaвне пoдршке нaдзирaнoм субjекту нa лицу местa или службене сaветoдaвне пoсете
Сaрaдоa сa истрaжним и прaвoсудним oргaнимa
Вoђеое евиденциjе o пoднетим приjaвaмa зa привредни преступ, прекршajним и кривичним приjaвaмa
Вoђеое евиденциjе o oдлукaмa нaдлежних судских oргaнa
Сaрaдоa сa привреднoм кoмoрoм, СКГO и т.д.
Припремa пoлoгoдишоег и Гoдишоег извештaja o рaду
Учествoвaоa инспектoрa у едукaциjaмa (тренинзи , семинaри, рaдиoнице, студиjскa путoвaоa и т.д.

ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ПОСЛОВА ВАНРЕДНИХ И РЕДОВНИХ КОНТРОЛА
План рада за 2020 годину базиран на анализи тренутног стања и упоређивања плана и изавештаја из претходних
година исто тако и од расположивих података у овом органу о бројном стању пројеката , за које су издате сагласности на
студије о процени утицаја на животну средину и решења да није потребна процена утицаја на животну средину у складу са
Законом о процени зтицаја на животну средину. Очекивани обим ванредних контрола су предвиђене по један у месецу и то
једна од стране преставке грађана и један од стране захтева надзираних субјеката
Један од главних приоритетат Инспекције за ЗЖС кроз све инспекцијске надзоре током 2020 год. и даље јесте
смањење броја нерегистрованих субјеката. Ови инспекцијски надзори вршиће се у скалду са чл. 33. Закона о инспекцијском
надзору, према субјектима који нису уписани у одговорајући регистар или евиденцију коју воид надлежни орган или
организација или то чини без сагласности надлежног органа или организације.
Инспекција за ЗЖС ће свакако радног дана пружати информације у електронској форми заинтересованим лицима о
законским обавезама надзираних субјеката по питањима везаних за прибављање сагласности, дозволе, извештаја др., аката
из области ЗЖС.

СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НАД КОЈИМА ПЛАНИРАН ВРШЕЊЕ НАДЗОРА ИНПЕКТОРА ЗЖС
ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
Табела

ПЛАНИРАНИ ВРЕМЕНСКИ НАДЗОР ПО МЕСЕЦИМА
РЕ
ДН
И
БР.

НАЗИВ
СУБЈЕКАТАОПЕРАТЕРА

ДЕЛАТНОСТ

ЗАКОНСКИ
ОСНОВ
ПЛАНИРАЊА
ИНСПЕКЦИЈСК
ОГ НАДЗОРА

КЛАСИ
ФИКАЦ
ИЈА
РИЗИКА

Ukup
no
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

(Степен
ризика)

1.

“САБА БЕЛЧА”
ПРЕШЕВО

Асафалтна И
бетонска база

Бујановац

2.

БИВОДА
д.о.o.Раковац
Бујановац
Раковац бб

15981 производнја
и промет природне
минералне воде и
осталих
безалкохолних

пича

Закон о заштити
животне средине и
Закона о процени
утицаја на
животну средину
ваздух
Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на
животну средину

Средњи

Низак

X

X

X

2

1

3.

ЕУРОКОМЕРЦЦОМПАНY

Закон о заштити
животне средине,
Закона о процени
утицаја на
животну средину И
Закона о
управљање
отпадом

Низак

Производња
Чоколаде и
чоколадних
производа

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

Срђан
Трајковић ПР
Радња за
сакупљање И
откуп
секондарних
сировина Ктака
Марински

Откупносабирног центра
секундарних
сировина
металног порекла

Закон о заштити
животне
средине,Закона о
процени утицаја на
животну средину И
Закона о управљање
отпадом

Низак

ПД “ МЕСИНГ
БИЗЕ” Д.О.О.

Откупносабирног центра
секундарних
сировина
металног порекла

Закон о заштити
животне
срединеЗакона о
процени утицаја на
животну средину
Закона о управљање
отпадом

Низак

Јаћима Ђошића
бб, Бујановац

4.

КОНДИВА
Д.о.о.
Жбевац

5.

6.

Бујановац

Откупно-сабирног
центра
секундарних
сировина
металног порекла

X

1

X

X

1

1

X

1

7.

МЕГАЛ А.Д.
Бујановац,
лопардински
пут бб

8.

ОРИОН
ТЕЛЕКОМ доо,
Гандијева 76а

9.

10.

11.

28220
Производња
котлова и
радиатора
Телекомуникаци
оне услуге

Низак

Закон о заштити
животне средине, и
Закона о
нејонизујућем
зрачењу.

Низак

Производња
полиуретанске
пене и симфлина

Закон о заштити
животне средине,
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

СИМПО ХК
Врање-Фабрика
душека индустр.
зона бб,
Бујановац

Производња
душека, лежајева
и др.

Закон о заштити
животне средине и
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

QОСЈА
ЦОМПАНY

Производња
намештаја

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

НИС- д.o.o.
Бујановац

Трговина
горивом на
велико

X
1

СИМПЕН д.о.о.
Фабрика.
Полиуретанске
пене,
индустријска
зона бб

Бујановац

12.

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

X

1

X

1

1

X

X

X

1

1

13.

ФЕЛДСПАТ
ДП

Прерада руде

Индустријска
зона бб,
Бујановац

14.

ТП „ГАГИ“
д.о.о. Бујановац
Гилански пут бб

15.

“ БИЦИ –
ЦОМЕРЦЕ”

17.

X

1

Закон о заштити
животне средине,
Закона о процени
утицаја на животну
средину И Закона о
управљање отпадом

Бетонска база

Закон о заштити
животне средине и
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

X

1

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

X

1

ХЕБА Д.О.О.

Производња

Бујановац,
Раковац бб

И промет
природне
минералне воде
И осталих
безалкоолних
пића

ГУМОПЛАСТИ
КА

Производња
обуће

Кленике

Низак

Откупносабирног центра
секундарних
сировина
металног порекла

Бујановац

16.

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

X
1

X

1

18.

ЦРВЕНИ КРСТ

Закон о заштити
животне средине И
Закон о заштити
ваздуха

Низак

Прерада млека у
млечне
производе

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

АБИ-КОМ 2011
Индустријска
зона бб,
Бујановац

Бетонска база

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

“РХЦ- Ромски
хуманитарни
центар”

Откуп
секондарне
сировине пвц
порекла

Закон о заштити
животне средине,
Закона о процени
утицаја на животну
средину И Закона о
управљању отпадом

Трговина на мало
моторним
горивима у
специализованим
продавницама.

Закон о заштити
животне средине И
Закона о процени
утицаја на животну
средину

Низак

Телекомуникаци
оне услуге

Закон о заштити
животне средине, и
Закона о
нејонизујућем
зрачењу.

Низак

Бујановац

19.

ТОМИ ПЛАСТ
д.о.о. Млекара
Бујановац

20.

21.

Бујановац

22.

ДОО “ ЦУКИЦОМПАНY”
В. Трновац

23.

ТЕЛЕНОР
Д.О.О.
омладинских
бригада 90
БЕОГРАД

Производња
хлеба и пецива

X

1

X

1

X

Низак

1

X

1

X

X

1

1

24.

25.

ТЕЛЕКОМ
СРБИЈЕ А.Д.
ЈОИНТВЕНТУР
Е Таковска 2,
БЕОГРАД
“ “АГИМИ”
ДОО
Бујановац
Гилански пут б

26.

Вип мобиле доо
Милутина

Телекомуникаци
оне услуге

Закон о заштити
животне средине и
Закона о
нејонизујућем
зрачењу

Низак

Трговина на мало
моторним
горивоми
специализованим
продавницама

Закон о заштити на
животну средину И
Закон о процени
утицаја на животну
средину

Низак

Телекомуникаци
оне услуге

Закон о заштити
животне средине,
Закона о процени
утицаја на животну
средину И Закона о
нејонизујућем
зрачењу

Миленковића 1 ж

11070 Нови
Београд

27.

28.

29.

“ “ЈОЛИ
НАТУРАЛ
ЦОСИНГ'' ДОО
Бујановац

Прехрамбена
месна индустрија

“УГОСТИТЕЉ
СКА РАДЊА
ЗВОНКО
БАНАНА”
“ВАЛОНИ
ПЕТРОЛ” доо
Бујановац.

X

1

X

1

Низак
X

Закон о
процени утицаја на
животну средину

Низак

Делатности
ресторана и
угоститељски
објеката

Закон о заштити од
бука на животну
средину

Низак

Трговина
горивом на
велико и мало

Закон о заштити на
животну средину И
Закон о процени
утицаја на животну
средину

Низак

1

X

1

X

X

1

1

УКУПНО ПО МЕСЕЦИМА

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

1

По плану за 2020 надзорићемо и друге привредне субјекте који нису на горе наведеној листи односно подлежу
законима за заштиту животне средине или су део пријаве странака физићких и правних лица у општини Бујановац као што је
пример Закона о заштити од буке на животној средини.

30

ИЗВЕШТАВАЊЕ
Извештај за ЗЖС најкасније до 31.01.2020 год., сачинити и објавити Извештај о раду за 2020 год.

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА
Унапређање квалитетта рада инспектора за ЗЖС може се остварити:
-побољшање квалитетта искоришћености капацитета и опреме;
-обезбеђење услова за извршење решења;
-прецизније дефинисање радних задатакаи њиховом интеграцијом у послове и организациону структуру;
-формирање базу података ;
-решавањем организационих проблема на рандом месту;
-идентификацијом И проценом нивоа стручне оспособљености кадрова;
-планирање процеса обуке;
-обезбеђење здраве социјалне климе уорганизацији послова и задатке;
Мисија сталног унапређења квалитетат рада инспектора за ЗЖС је да промовише значај очувања животне срединеи
омогући стварање услова за додатну едукацију инспектора, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног
унапређења квалитетат рада у циљу очувања и унапређења квалитетат животне средине.

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

IV

4.1. Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Материјални положај инспектора,
Обавезна униформа за инспекторе,
Рачунар (таблет за сваког инспектора),
Потребан број возила за потребе инспектора на терену,
Неопходна опрема за рад инспектора у зависности од врсте инспектора и врсте инспекцијског рада на терену,
Увођење јединственог информационог система за инспекције.

4.2. Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа – унапређење рада инспекције.
1. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом а због проблема приликом вршења
инспекцијског надзора у циљу ефикаснијег рада и личне сигурности инспектора.
2. Унапређење рада инспекцијских служби у виду обавезних обука инспектора ради ефикаснијег и усклађенијег рада
инспектора на терену како између инспекцијских служби тако и у према Закону о инспекцијском надзору и
квалитеније примене нових решења при раду.

V

ЗАВРШНА НАПОМЕНА

Одељење за инспекцијске послове Општине Бујановац задржава право измене и допуне Годишњег плана
инспекцијског надзора за 2020.годину.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020.годину ће се редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама.
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,
Метин Рамизи
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