
   

Годишњи извештај о раду комуналнe инспекције 

Општине Богатић за 2021.годину 



 



   На основу члана 44. Закона о инспекцијско надзору („Сл.гласник РС“ бр. 36/2015, 

44/2018 – др.закон и 95/2018) комунална инспекција доноси Годишњи извештај о раду и 

показатељ делотворности инспекцијског надзора за 2021.годину: 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање) 

Комунална инспекција обавештава  надзирани субјект о предстојећем инспекцијском 

надзору, обавештава о предмету и трајању поступка, правима и дужностима, указује на 

садржај контролних листи које су објављене на сајту општине, акт о примени прописа 

итд. 

2) Превентивно деловање инспекције: 

   Комунална инспекција је у току 2021.године обавила 6 службено саветодавних 

посета, било је више сусрета са грађанима у циљу обавештавања и едуковања истих, 

обавештавања јавност путем сајта општине, објављује контролне листе, план и 

програм, акт о примени прописа, пружа стручну и саветодавну подршку надзираним 

субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у 

вези са надзираним субјектима, инвеститорима,  укључујући издавање аката о примени 

прописа и службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и 

другим активностима усмерених ка подстицању и подржавању законитости и 

безбедности пословања и поступања, и спречавања настанка штетних последица по 

законом заштићена добра,права и интересе. 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописима, који се мери помоћу контролних листи је уједначен и добар. 

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе(корективно деловање инспекције) je 47.     

 број  налога кроз записник  17 

 број казнених мера – захтева за пр.поступак 0, прекр. налога 4,крив.пријава 2 

 предмети са ниским ризиком (разне представке, сл.белешке) 11 

5) У току 2021.године није било утврђених нерегистрованих субјеката, ни мера према 

истима. 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство: 

Инспектор сарађује са инспекторима из других градова и општина, и размењује 

искуства. 

7) Остварење плана инспекцијског надзора: 

     Број редовних инспекцијских надзора  36 

број ванредних инспекцијских надзора   154  

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције је добар, и у току 2021.године није било заједничких инспекцијских 

надзора. 

9) Послове комуналног инспектора обављају 1 комунални инспектор који поседује 

компјутер, скенер,штампач.. 



10) Комунални инспектор се придржава рокова прописаних за поступање инспекције. 

11)  У 2021. години није било другостепених поступака код овог комуналног инспектора 

12) У току 2021.године није било приговора нити притужби на рад комуналног 

инспектора 

13) Програм стручног усавршавања инспектора: 

Комунална инспекција у 2021 . години није имала стручних усавршавања 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

 Није било 

15) Инспектор благовремено ажурира податке на сајту општине преко лица задуженог 

за објављивање (контролне листе, годишњи план и програм, извештај, итд.)     

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је 

задовољавајуће 

17) Поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка и 

прекшајног налога, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је 

поднела инспекција је задовољавајуће. 

 

 

 

 

 

 

 


