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I  НАДЛЕЖНОСТ И ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА 

 
           Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора врши 

инспекцијске послове из своје надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне 

инспекције, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне средине, а у 

складу са важећим прописима; врши надзор над радом јавних предузећа, јавних комуналних 

предузећа и Дирекције за изградњу Града, у делу послова из своје надлежности; води 

првостепени управни поступак; доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и 

покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени 

законом или прописом донетим на основу закона; у обављању послова и примени овлашћења 

сарађује са полицијом и другим инспекцијским органима; учествује у изради нормативних аката 

Градске управе из надлежности Одељења; издају прекршајне налоге. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОДЕЉЕЊА 
 

            Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора састоји се из 

једног одсека. 
 ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

            У Одсеку  су попуњена следећа радна места: 

             -начелник одељења 

             -помоћник начелника одељења 

             -шеф одсека и грађевински инспектор 

             - 1 грађевински инспектор 

             -1 инспектор за заштиту животне средине (запослен од 02.09.2016.) 

             -3 комунална инспектора 

             -1 инспектор за саобраћај и путеве 

             -1 извршилац за нормативно-правне послове (запослен од 18.08.2016.) 

             - 4 комунална полицајца 

 

III ПРОПИСИ 
 

 

      Прописи из домена комуналне  инспекције који су примењивани током 2016. године 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), 

- Одлука о организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 22/2016 

- пречишћен текст, бр. 27/2016), 

- Одлука о оснивању ЈП "Дирекција за изградњу Града Сомбора" ("Сл. лист Општине Сомбор", 

бр.9/07 и "Сл. лист Града Сомбора", бр.3/08 и 5/2009), 

- Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених 

вода и одвођењу атмосферских вода на подручју општине Сомбор ("Сл. лист Града Сомбор", 

бр. 15/2006, 10/2007, 3/2011), 



- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл. лист града Сомбор", 

бр.9/2015), 

- Одлука о уређењу Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 17/2014,  2/2015, 25/2016), 

- Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Сомбор ("Сл. лист Општине 

Сомбор", бр.8/05), 

- Одлука о пијацама на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр.4/2015, 

28/2016), 

- Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке Амброзије -

Ambrosia artemisiifolia  ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 5/2015, 24/2016). 

- Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима 

за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора ("Сл. лист 

Града Сомбора", бр.1/2011, 9/2012, 7/2014), 

- Одлука о одржавању чистоће и чишћењу снега ("Сл. лист Општине Сомбор", бр.1/98, 10/01, 

3/2003, 4/2003) и ("Сл. лист Града Сомбора", бр.  8/2011 и 9/2014), 

- Одлука о држању кућних љубимаца на територији града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", 

бр. 12/2011, 9/2014, 24/2016), 

- Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града 

Сомбора", бр. 9/2011, 9/2014, 10/2015, 25/2016), 

- Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", 

бр. 4/2012, 9/2014). 

- Правилник о постављању летњих башта на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града 

Сомбора", бр. 5/2010, 5/2011 и 3/2015) 

- Правилник о посебним паркиралиштима на територији Града Сомбора 

- Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно 

обележених паркинг места на јавним паркиралиштима 

 

 Прописи из домена Грађевинске инспекције који су примењивани током 2016. године 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка, 64/2010-одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) 

- Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015) 

- Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01, 101/05) 

- Правилник о службеној легитимацији и минималним материјално-техничким условима за 

вршење инспекцијског надзора од стране урбанистичког и грађевинског инспектора ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14) 

- Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта ("Сл. гласник РС", бр. 

", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14) 

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и 

грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. ", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14)  

- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Сл. гласник РС", бр. 

72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС 

и 98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14) 

- Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. гл. РС“, бр. 

27/2015) 

- Одлука о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града 

Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 4/2010, 3/2011 и 9/2014) 



 

 Прописи из домена Инспекције за саобраћај и јавне путеве који су примењивани током 

2016. године 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 

62/06), 

- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15) 

- Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15) 

- Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Сомбор ("Сл. лист 

општине Сомбор", бр.8/05), 

- Одлука о такси превозу путника на територији града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 

10/2015), 

- Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/05, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), 

- Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на подручју Града Сомбора према врсти превоза 

("Сл. лист Града Сомбора", бр.20/2016), 

- Одлука о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора 

("Сл. лист Града Сомбора", бр.9/2010, 9/2011 и 4/2015). 

- Одлука о уређењу Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 17/2014 и 2/2015), 

- Одлука о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор ("Сл. лист  општине Сомбор", 

бр. 11/97, 3/2002, 12/2010 и "Сл. лист Града Сомбор", бр. 12/2010 и 8/2015) 

-  

 Прописи из домена Инспекције за заштиту животне средине, који су примењивани 

током 2016. године 

 

-  Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – 

др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 – одлука РС и 14/2016) 

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као 

и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. Гласник РС", 91/2010 и 

10/2013) 

- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 135/2004 и 36/2009) 

- Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање 

обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 

69/2005) 

- Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 114/2008) 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", 

број 135/2004 и 25/2015) 

- Закон о енергетици ("Сл.гл. РС", бр.145/2014) 

- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 

дозволе ("Сл. Гласник РС", број 108/2008) 

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Сл. 

Гласник РС", број 84/2005) 

- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

- Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. 

Гласник РС", 114/2013) 

- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. Гласник РС", 

71/2010) 

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. Гласник РС", 104/2009 и 

81/2010) 



- Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", 36/2009 и 88/2010) 

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 

буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, ("Сл. гласник РС", бр. 

75/2010) 

- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2010) 

- Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору ("Сл. 

гласник РС", бр. 1/2013) 

- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013) 

- Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 

- Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 

испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења 

при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за 

смањење емисија ("Сл. Гласник РС", 100/2011) 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. Гласник РС", број 36/2009) 

- Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 

периоду њиховог испитивања ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 

- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 

- Закон о хемикалијама ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015)  

- Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке Амброзије -

Ambrosia artemisiifolia  ("Сл. лист Града Сомбор", бр. 5/2015, 24/2016). 

 

IV СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ 
 

         Инспектори Одељења инспекције и комуналне полиције су у току 2016. године похађали 

специјализоване обуке за примену прописа које спроводе као и обуке за примену Закона о 

инспекцијском надзору. Сви инспектори су завршили Е-обуку Изградња капацитета локалних 

инспекцијских служби одржаној од 11.04.2016. до 03.06.2016. године. Грађевински инспектори су 

у току 2016. године присуствовали на неколико семинара и едукација на тему Озакоњења и 

пописа нелегално изграђених објеката у организацији ресорног Министарства РС и Сталне 

конференције градова. 

         Инспекторима одељења обезбеђена су службена возила и потребна количина горива за 

вршење инспекцијског надзора на територији Града Сомбора. Сваком инспектору је обезбеђен 

рачунар са интернет комуникацијом, фотоапарат. 

 

V   ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
             

            Грађевински инспектори су у току 2016. године вршили редовне и ванредне инспекцијске надзоре. 

            Грађевински инспектор је стални члан Комисије за планове Општине Кањижа. Грађевински 

инспектор и шеф одсека је ангажована као члан пројектног тима на ИПА пројекту Сомбор-Баја-2.   

             У складу са Законом о инспекцијском надзору састављене су Контролне листе за вршење 

инспекцијског надзора и исте су постављене  на сајт Града Сомбора.   

            У складу са Законом о инспекцијском надзору састављен је ПЛАН инспекцијског надзора за 2017. 

годину и исти  постављен  на сајт Града Сомбора.   

 



            У месецу јулу вршен је попис објеката на којима је причињена материјална штета настала услед 

олујног времена. 

            У складу са законом сачињен је ПЛАН уклањања објеката за 2016. годину као и ПРОГРАМ И 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН уклањања објеката за четврти квартал 2016. године.  

            Грађевински инспектори су у току 2016. године присуствовали на неколико семинара и 

едукација на тему Озакоњења и пописа нелегално изграђених објеката у организацији ресорног 

Министарства РС и Сталне конференције градова. 
 

            Издато је 8 налога за инспекцијски надзор од стране начелника Одељења. 

            У току 2016. године формирано је укупно 169 предмета. (по пријави грађана и по службеној 

дужности-евиденциона књига): 

 

   38   управна предмета                                                   Решено    33                Нерешено     5 

 131   вануправних предмета.                                          Решено    124              Нерешено     7 

 

 

 

Вануправни предмети су пријаве грађана из области грађевинарства, записници чињеничног стања за 

потребе странке, праћење градилишта са евиденцијом књиге инспекцијске контроле на отвореним већим 

градилиштима у граду и насељеним местима. Управни предмети односе се на бесправну градњу, грађење 

супротно главном пројекту, коришћење објеката без употребне дозволе, оштећења на објектима, забрана 

коришћења објеката склоних паду, налагање мера за извођење потребних радова и сл.  

У извештајном периоду уложена је 1 жалба другостепеном органу-Покрајинском секретаријату за 

архитектуру, урбанизам и градитељство Нови Сад.  

Покренута су 2 захтева за вођење прекршајног поступка, Прекршајном суду у Сомбору.  

Покренута су 2 захтева за вођење кривичног поступка Основном суду Сомбор. 

Покренут 1 захтев за вођење поступка Привредном суду Сомбор.  

 

            У току 2016. године  запримљено, евидентирано и компјерски унети комплетни подаци за 698 

Обавештења о пријави грађана за незаконито изграђене објекте, по основу Закона о озакоњењу објеката.  

 

 698    вануправни предмети-обавештења                        Решено    195                    Нерешено   503 

  

  Део  предмета је обрађен у току 2016. године, док ће остатак бити решаван у току 2017. године.  

 

Грађевински инспектори су у 2016. години по основу Закона о озакоњењу објеката извршили: 

 

 -око 360 пописа незаконито изграђених објеката.  

 -донели 195 Решења о рушењу  незаконито изграђених објеката (управни предмети заведени у попису 

аката) који су прослеђени Одељењу за комуналне послове на даље поступање. 

            Грађевински инспектори су за време трајања ванредних инспекцијских контрола по потреби имали 

асистенцију комуналне полиције одељења.  

            У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритета инспектора био је инспекцијски 

надзор нерегистрованих надзираних субјеката-бесправна градња. 

 

VI  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
            

             Инспектор је у току 2016. године вршила редовне и ванредне инспекцијске надзоре. 

             У складу са Законом о инспекцијском надзору састављене су Контролне листе за вршење 

инспекцијског надзора и исте су постављене  на сајт Града Сомбора.    

            У складу са Законом о инспекцијском надзору састављен је ПЛАН инспекцијског надзора за 2017. 

годину на који је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дао позитивно мишљење и 

исти  је постављен  на сајт Града Сомбора.   

 



 

 У току 2016. године извршено је укупно 39 инспекцијских  контрола, односно прегледа из области 

животне средине, од тога је формирано: 

 

26 вануправна предмета.                    Решено   26                Нерешено    0 

 

13 управна предмета                            Решено   9                 Нерешено    4 (наложене мере-рокови у току) 

 

             По основу закона о инспекцијском надзору инспектор је вршио саветодавне посете код надзираних 

субјеката.  

             Инспектор је за време трајања ванредних инспекцијских контрола по потреби имала асистенцију 

комуналне полиције одељења. Такође је вршила учестале консултације са Покрајинским инспектором за 

заштиту животне средине.  

            Издато је 15 налога за инспекцијски надзор од стране начелника одељења.  

             Инспектор је за потребе Одељења пољопривреде и заштите животне средине вршио попис дивљих 

депонија на територији града Сомбора за потребе прибављања конкурсне документације. 

 

VII   КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

              Инспектори су у току 2016. године вршили редовне и ванредне инспекцијске надзоре.  

              У извештајном периоду комунална инспекција је радила по пријавама-захтевима грађана, 

канцеларија Месних заједница (углавном су се односиле на бесправна заузећа јавне површине, чишћења 

јавне површине, држање домаћих животиња, држање кућних љубимаца, раскопавања јавних површина и 

довођења истих у првобитно стање, неодржавање отворених атмосферских канала, контроле радног 

времена угоститељских објеката и др.) и по службеној дужности.  

              Надзор над радом  ЈКП „Зеленило“, ЈКП“Чистоћа“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Енергана“ и ЈКП 

„Водоканал“ је перманентно вршен у току 2016. године. Свакодневно и викендом по потреби је вршена 

контрола рада пијаца и бесправне ванпијачне продаје на јавној површини у Граду Сомбору.  

               У току 2016. године комунална инспекција је константно три пута недељно вршила контролу 

јавних површина са непрописно паркираним возилима у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ којима 

је  издавала налоге за принудна уклањања истих. 

               Комунална инспекција је у току извештајног периода имала изванредну сарадњу са службом 

МУП-а и то у редовним  инспекцијским контролама као и у заједничким акцијама принудног уклањања 

летњих башти које су биле бесправно постављене на јавним површинама.  

               Вршена је ванредна инспекцијска контрола у заједничкој акцији са ПУ Сомбор ради контрола 

рада угоститељских локала на територији Града Сомбора.  

               Остварена је и задовољавајућа сарадња са Републичком санитарном, тржишном и ветеринарском 

инспекцијом у заједничким редовним контролама на пијацама у граду. Организоване су заједничке 

координиране акције са тржишном инспекцијом уз асистенцију полиције у месецу октобру, новембру и 

децембру а ради спречавање нелегалног промета дувана у пијачним просторима и на јавним површинама 

на територији града Сомбора.  

                У току 2016. године вршен је мониторинг и инспекцијски надзор над третманом сузбијања 

комараца, крпеља, коровске биљке амброзије и дератизације глодара на територији Града Сомбора, као и 

насељених места, где су извођачи радова били Ветеринарска установа Сомбор, „Орис“ доо Сомбор, ЈКП 

„Зеленило“ Сомбор и  „Циклонизација“ доо из Новог Сада.  

                У складу са Законом о инспекцијском надзору састављене су Контролне листе за вршење 

инспекцијског надзора као и ПЛАН инспекцијског надзора за 2017. и исти су постављени  на сајт Града 

Сомбора.    

                Издато је 34 налога за инспекцијски надзор од стране начелника Одељења. 

                У току 2016. године комунални инспектори су извршили укупно 1154 инспекцијских контрола за 

потребе решавања  предмета по захтевима странака и службеној дужности (евиденциона књига Одељења) 

и  339 инспекцијских контрола по службеној дужности (попис аката). Од тога је формирано: 

 

  639  управна предмета                   Решено   632                Нерешено     7            

  854  вануправна предмета             Решено   844                Нерешено    10 



 

                Управни предмети су:  
-израда записника, решења, извештаја, обавештења, а по пријави грађана, ЈКПредузећа 

(одржавање зеленила-сеча, орезивање и садња) 

- израда записника, решења, сл. белешке, позива, обавештења, а по службеној дужности-држање 

домаћих животиња, кућних љубимаца) 

- израда записника, решења, сл. белешке, позива, обавештења по службеној дужности (бесправно 

заузеће јавне површине, уклањање непрописно паркираних возила, летњих башта, рекламних 

табли, киоск и др.) 

              Вануправни предмети су: 

- израда предлога за продужење радног времена угост. локала 

- издавање прекршајних налога за прекршаје по основу Одлука  Града Сомбора 

- подношење захтева за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у 

Сомбору, Кули, Апатину и Оџацима (бесправна продаја са јавних површина, 

бесправна заузећа летњих башти, бесправно испуштање отпадних вода, бесправна 

сеча дрвећа и др.) 

- подношење захтева за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у 

Сомбору, Кули, Апатину и Оџацима (непрописно држање домаћих животиња, 

кућних љубимаца) 

- подношење захтева за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у 

Сомбору, Кули, Апатину и Оџацима (контрола и прекорачење радног времена 

угост. Локала) 

- обавештења-дописи странкама по поднетим пријавама 

- достава обавештења и записника другим инспекцијама, ЈКПредузећима, месним 

заједницама и МУП-у 

- израда записника за потребе узимања изјаве грађана (угриз пса) 

- израда записника по службеној дужности (контрола јавне површине, депоновање 

смећа, држање домаћих животиња, кућних љубимаца, контрола радног времена и 

др. ) 

- надзор над систематским сузбијањем амброзије, комараца, крпеља, глодара (израда 

записника) 
 

Издато је  136  прекршајна налога.  

У току 2016. године поднето је 67  прекршајних пријава Прекршајном суду у Сомбору као и у Одељења у 

Кули, Апатину и Оџацима.   

Издато је 40 налога ЈКП „Паркингсервис Сомбор“  за  уклањање непрописно паркираних возила са јавних 

површина.  

                 Комунални инспектори Одељења инспекције и комуналне полиције су у току 2016. 

године похађали специјализоване обуке за примену прописа које спроводе као и обуке за 

примену Закона о инспекцијском надзору. Сви инспектори су завршили Е-обуку Изградња 

капацитета локалних инспекцијских служби одржаној од 11.04.2016. до 03.06.2016. године. 

 

VIII. ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
 

            Инспектор је у току 2016. године вршио редовне и ванредне инспекцијске надзоре.   

            У складу са Законом о инспекцијском надзору састављене су Контролне листе за вршење 

инспекцијског надзора као и ПЛАН инспекцијског надзора за 2017. годину и исти су објављени на сајту 

града Сомбора. 

            Издато је 2 налога за инспекцијски надзор од стране начелника Одељења. 

            Инспектор за саобраћај и путеве је у току извештајног периода имао изванредну сарадњу са 

службом МУП-а како у редовним  тако и у ванредним инспекцијским контролама.  



             Инспектор је за време трајања ванредних инспекцијских контрола по потреби имао асистенцију 

комуналне полиције одељења.  

             У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритета инспектора био је 

инспекцијски надзор нерегистрованих надзираних субјеката који су обављали јавни превоз путника и 

терета. 

                Инспектор је у току 2016. године похађао специјализовану обуку за примену прописа 

које спроводи као и обуку за примену Закона о инспекцијском надзору.  Инспектор је завршио Е-

обуку Изградња капацитета локалних инспекцијских служби одржаној од 11.04.2016. до 

03.06.2016. године. Такође су вршене учестале консултације са Републичким инспектором за путеве. 

Вршене су редовне контроле општинских путева и улица заједно са надзором управљача локалних путева 

и предузимане су мере за отклањање недостатака. 
                У току 2016. године обрађено је укупно 78 предмета односно инспекцијских контрола, од тога је 

формирано: 

 

 10   управних  предмета             Решено   10                      Нерешено  0 

 68   вануправних предмета        Решено    65                      Нерешено 3   

 

             У току извештајног периода инспектор за саобраћај и путеве је издао 5 прекршајних налога и 

поднео 37 захтева за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у Сомбору као и  Одељења у 

Кули, Апатину и Оџацима. 

 

           За потребе Одељења за привреду урађена су укупно 278 предмета: 

 

Управни предмети: решено 152 

Вануправни предмети: решено 126  

 

    За потребе Одељења за комуналне послове  урађено је укупно 26 предмета: 

 

Управни предмети: решено 22        нерешено    1 

Вануправни предмети решено   3. 

 

IX    НОРМАТИВНО ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
 

У складу са Законом о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“, бр. 36/15) Одељење је урадило нацрт 

Решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности града Сомбора. Градоначелник града Сомбора донела је Решење број 02-337/2016-II од 

12.09.2016, године, о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности града Сомбора. У 2016. години за потребе ове Комисије вођен је записник са 

седнице на којој су усвојене контролне листе за инспекцијски надзор и Годишњи План инспекцијског 

надзора Одељења инспекције и комуналне полиције за 2017. годину. 

            Одељење је вршило у току 2016. године послове на изради нацрта Одлука о изменама и допунама: 

- Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије,  

- Одлуке о уређењу града,  

- Одлуке о такси превозу на територији града Сомбора,  

- Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Сомбора,  

- Одлуке о пијацама на територији града Сомбора, 

- Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора 

- Одлуке о држању кућних љубимаца на територији града Сомбора. 

Обрађен је материјал за 2 одборничка питања, израђено 9 материјала у виду обавештења за 

кабинет Градоначелника и СУП Сомбор. 

Пратили прописе из области које су у надлежности одељења, вршена обрада материјала  за 2 

жалбе на донета решења из надлежности Одељења.  

 

20   вануправних предмета      Решено    20                   Нерешено 0   



 

                
 

 

X   РЕЗУЛТАТИ ОДЕЉЕЊА 
 

              Одељење инспекције и комуналне полиције градске управе града Сомбора, након ступања на 

снагу Закона о инспекцијском надзору (30.04.2016. година) благовремено је приступио спровођењу овог 

Закона. Годишњи План за инспекцијски надзор за 2016. годину није сачињен, али су рађени оперативни 

месечни планови.  

               Инспектори Одељења инспекције и комуналне полиције су у току 2016. године похађали 

специјализоване обуке за примену прописа које спроводе као и обуке за примену Закона о 

инспекцијском надзору. Сви инспектори су завршили Е-обуку Изградња капацитета локалних 

инспекцијских служби одржаној од 11.04.2016. до 03.06.2016. године. 

              Одељење је сачинило укупно  79  контролних листа са проценом ризика, из различитих 

области надзора одељења.  

               Сачињен је ПЛАН инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са законом о инспекцијском 

надзору на који је Координациона комисија дала позитивно мишљење и исти је објављен на сајту града 

Сомбора. 

                 Одељење инспекције и комуналне полиције градске управе града Сомбора је припремао 

одговоре по захтевима свих заинтересованих страна који су упућивали захтеве по Закону о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, одговоре на дописе заштитника грађана, као и на питања 

одборника, новинара, кабинета Градоначелника. Сарадња са другим институцијама и органима огледала 

се у континуираној непосредној комуникацији и давању одговора у законски прописаним роковима.  

                Инспектори Одељења су током инспекцијског надзора у складу са законом о инспекцијском 

надзору утврдили  22 нерегистрованих субјеката  (бесправна градња, бесправно обављање делатности, 

субјекти који су обављали јавни превоз путника и терета и др.). 

                Одељење инспекције и комуналне полиције градске управе града Сомбора је иницирало израду 

нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о држању домаћих животиња у смислу услова и начина држања 

истих. 

                УКУПНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ПРЕДМЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

              У току 2016. године у Одељењу инспекције и комуналне полиције запримљено је укупно 2158 

предмета (евиденциона књига Одељења) и  формирано је 743  предмета по службеној дужности 

(попис аката), што је УКУПНО 2901 предмета. 

 

               У Одсеку је остало још 12+503+4+17+3═539 нерешених предмета а то су: 

 

-36 предмета (евиденциона књига Одељења) углавном су то предмети ванредних инспекцијских надзора 

за које се још воде управни и вануправни поступци и у току је њихово решавање (32 предмета),  док се 

четири предмета односе на редован инспекцијски надзор-праћење градилишта које је у току. 

-503 предмета (евиденциона књига Одељења) обавештења од стране грађана о незаконито изграђеним 

објектима која ће бити решена након спроведеног пописа у току 2017. године. 

               Инспектори Одељења  у току 2016. године приликом обраде и решавања предмета су се 

придржавали свих законских рокова прописаних за решавање, обавештавање странака и архивирање 

предмета. 

                Управни акти донети у инспекцијском надзору у току 2016. године су били законити и није 

покренут ни један управни спор односно тужба, поднете су само две жалбе на решење инспектора 

другостепеном органу од којих је једна усвојена и донето ново решење (комунална област) а на другу 

жалбу је донет закључак о оглашавању ненадлежности (грађевинска инспекција). 

               У току 2016. године биле су три писмене притужбе од стране грађана на рад инспекције и то 

комуналне инспекције. Једна се односила на држање домаћих животиња у забрањеној зони града, односно 

споро  решавање овог проблема. Било је потребно надзираном субјекту дуже време да поступи по решењу 

инспектора за премештање домаћих животиња пошто се радило о пољопривредном газдинству са 50 грла  



 

 


