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Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције Градске управе Смедерево за 2019. годину, сачињен је у складу са
чланом 10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 - др.
закон).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова
Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције у 2019. години,
непосредне примене закона и других прописа, као и праћење стања на територији града
Смедерева из области комуналне, саобраћајне, грађевинске, заштите животне средине,
просветне и извршне области.
Инспекцијски надзор се спроводи употребом метода и техника како је прописано
законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно
коришћење контролних листа.
Сврха и циљ доношења Плана је:
-

непосредна примена закона и других прописа;
спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом
степену;
праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
града Смедерева;
превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора;
повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у
локалну самоуправу града Смедерева
правовремено информисање јавности објављивањем важећих прописа, планова
инспекцијског надзора и контролних листа на сајту града;
пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које
остварује одређена права којим утиче на смањење ризика односно штетних
последица и вероватноће њиховог настанка;
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА

ГРУПА ЗА
КОМУНАЛНУ
ИНСПЕКЦИЈУ

ГРУПА ЗА
ГРАЂЕВИНСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ

ГРУПА ЗА
САОБРАЋАЈНУ
ИНСПЕКЦИЈУ

ГРУПА ЗА
ПРОСВЕТНУ
ИНСПЕКЦИЈУ
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ГРУПА ЗА
ИНСПЕКЦИЈУ ЗА
ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРУПА ЗА
КОМУНАЛНУ
ПОЛИЦИЈУ
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У саставу одељења су:
-

Група за комуналну инспекцију;
Група за грађевинску инспекцију;
Група за саобраћајну инспекцију;
Група за инспекцију за заштиту животне средине;
Група за просветну инспекцју;
Група за комуналну полицију;
Послови извршења;
Управно правни послови;
Административни послови;
Послови „Система 48“.

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције града Смедерева
обавља послове на територији града Смедерева са седиштем у Смедереву у улици Стевана
Немање број 18.
Поред планираних, редовних, активности које се спроводе овим Планом, Одељење за
инспекцијске послове и послове комуналне полиције спроводи и ванредне, непланиране
надзоре који се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, пријаве путем „Система
48“, пријаве путем електронске поште, пријаве путем телефона, као и непосредна запажања
инспектора на терену. Инспектори ће вршити и службене саветодавне посете код
надзираних субјеката.

ГРУПА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА
Група за комуналну инспекцију послује у оквиру Одељења за инспекцијске послове и
пословe комуналне полиције. Групом руководи руководилац Групе. Групу за комуналну
инспекцију чине:
- руководилац Групе са високом стручном спремом и положеним државним испитом;
- два комунална инспектора са високом стручном спремом, положеним државним
испитом и положеним стручним испитом за тржишног инспектора;
- један комунални инспектор са високом стручном спремом и положеним државним
испитом;
- два комунална инспектора са вишом стручном спремом и положеним државним
испитом.
Радно време Групе за комуналну инспекцију је пет радних дана у недељи, од 07.30 до
15.30 часова. Субота и недеља су нерадни дани, али инспектори ове Групе раде и тим
данима, ако су организоване акције или дежурства са посебним налозима за рад.
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ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ЗАКОНИ:
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о трговини;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Закон о општем управном поступку;
- Закон о прекршајима.
- Закон о становању и одржавању зграда.
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА:
- Одлука о градском водоводу и канализацији;
- Одлука о јавним паркиралиштима;
- Одлука о комуналном уређењу Града Смедерева;
- Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији
Града Смедерева;
- Одлука о локалним комуналним таксама Града Смедерева;
- Одлука о пијацама;
- Одлука о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства,
занатства и других услужних делатности у Граду Смедереву;
- Одлука о снабдевању Града Смедерева топлотном енергијом;
- Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији
Града Смедерева;
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању;
- Одлука о мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Комунална инспекција обавља поверене послове који се односе на инспекцијски
надзор над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу
истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена.
У оквиру послова из изворне надлежности, комунална инспекција, врши
инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује пружање комуналних услуга,
употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање чистоће и
уређења комуналних и других јавних објеката и добара у општој употреби, врши надзор
над радом јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град, усмерава њихове активности
у области комуналне делатности, предузима потребне мере за отклањање недостатака,
налаже уклањање ствари и других предмета са површине јавне намене, ако су остављене
противно одредбама закона и других прописа, предузима и координира активности на
сузбијању бесправног заузећа површине јавне намене и површине у јавном коришћењу, као
и уклањање снега и леда са површина јавне намене. Комунална инспекција такође издаје
одобрења и врши наплату локалне комуналне таксе за привремено заузеће површина јавне
намене и истицање рекламних порука. Врши контролу одржавања кућног реда у стамбеним
и стамбено-пословним зградама, контролу услова држања и заштите домаћих животиња,
контролу уређења и одржавања дворишних простора, контролу радног времена у области
промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности. Комунални
инспектори у управном поступку сачињавају записнике, доносе решења, издају прекршајни
налог, врше пријем странака и дају потребна обавештења у вези са остваривањем њихових
права и обавеза.
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Комунална инспекција свакодневно спроводи редован – планиран инспекциjски
надзор. Ванредан инспекцијски надзор врши због предузимања хитних интервенција ради
спречавања или отклањања непосредне опасности, по пријавама грађана, пријавама путем
Система 48, пријавама путем телефона и електронским путем. Допунски инспекцијски
надзор врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта. Контролни
инспекцијски надзор врши ради утврђивања извршених мера које су предложене или
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног надзора. Канцеларијски
инспекцијски надзор врши у службеним просторијама инспекције, увидом у акте, податке и
документацију надзираног субјекта.
У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција сарађује са другим
надлежним инспекцијама, правосудним органима, тужилаштвом, МУП-ом и комуналном
полицијом.
Комунална инспекција такође
прати промене законских прописа и одлука
Скупштине града Смедерева, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње
извештаје о раду, презентује резултате рада путем званичног сајта града Смедерева,
правовремено информише јавност објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског
надзора и контролних листа на сајту Града, пружа стручне и саветодавне подршке
надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права. Такође спроводи превентивни
инспекцијски надзор којим утиче на смањење ризика односно штетних последица и
вероватноће њиховог настанка.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА-ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
Р.б.
I
1.
2.
3.
4.

АКТИВНОСТ

РОК

Одлука о комуналном уређењу града
Смедерева
Надзор над стањем површина јавне намене и
површина у јавном коришћењу
Надзор над постављањем летњих башта на
површинама јавне намене
Надзор над коришћењем тротоара и других
површина јавне намене за излагање робе уз
пословни објекат
Надзор над излагањем продаји рукотворина,
предмета народне радиности и уметничких
заната

5.

Надзор над постављањем покретних продајних
објеката на Тргу Републике

6.

Надзор над постављањем забавних паркова и
уређаја за забаву

7.

Издавање одобрења за привремено коришћење
дела површине јавне намене

5

свакодневно
од марта до
октобра

Врста
надзора
редован
контролни
редован
контролни

2019. година

редован
контролни

2019. година

редован
контролни

свакодневно

редован
контролни

у време градских и
сеоских
манифестација
на захтев странке
и у време
манифестација

редован
контролни
редован
контролни
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Контрола истовара и смештаја грађевинског,
огревног и другог материјала
Контрола раскопавања површина јавне намене и
површина у јавном коришћењу
Надзор над уређењем, одржавањем и
коришћењем јавних зелених површина које
одржава ЈКП
Надзор над одржавањем јавних зелених
површина око културних добара и зелених
површина Смедеревске тврђаве
Надзор над одржавањем јавних зелених
површина испред пословних објеката и
изграђених и неизграђених парцела
Уклањање аутомобила са јавних зелених
површина
Надзор над излагањем робе продаји на јавној
зеленој површини, без одобрења надлежног
органа
Контрола одржавања и чишћења површина
јавне намене које одржава ЈКП
Контрола чишћења и прања површина јавног
саобраћаја
Надзор над пражњењем, прањем и одржавањем
корпи за отпатке, посуда и контејнера за смеће
Послови на превенцији настанка „дивљих
депонија „
Надзор над уклањањем снега и леда са
површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу
Надзор над одржавањем чистоће аутобуских и
железничких станица
Надзор над одржавањем чистоће на спортским и
забавно рекреативним теренима
Надзор над одржавањем чистоће у оквиру
предшколских, школсих установа, болнице и
других здравствених установа
Надзор над лепљењем плаката и огласа на
недозвољеним местима
Уклањање возила паркираних у пешачким
зонама, на делу тротоара где омета кретање
пешака, на стајалиштима јавног превоза, на
хидрантима, сливницима и уз контејнере
Уклањање хаварисаних, неисправних и
нерегистрованих возила са површина јавне
намене
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свакодневно
свакодневно

редован
контролни
редован
контролни

свакодневно од
редован
марта до новембра контролни
свакодневно, од
марта до новембра

редован
контролни

свакодневно од
редован
марта до новембра контролни
свакодневно

редован
контролни

свакодневно

редован
контролни

свакодневно
свакодневно
свакодневно
свакодневно

редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни

у зимском периоду

редован
контролни

свакодневно

редован
контролни

свакодневно у
току летњих
месеци

редован
контролни

септембар и април

редован
контролни

свакодневно

редован
контролни

свакодневно

редован
контролни

једном месечно

редован
контролни

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

26.
27.
28.
29.
30.

Надзор над изливањем воде из спољних
јединица клима уређаја
Контрола шахти и окна водоводне и
канализационе мреже
Надзор над исправношћу и одржавањем јавних
чесми, споменика, спомен обележја и спомен
плоча
Надзор над уређењем и одржавањем дворишта и
дворишних ограда
Надзор и издавање одобрења за истицање
рекламних и медијских порука

31.

Надзор над функционисањем јавне расвете

II

Одлука о градском водоводу и канализацији
Надзор над пружањем комуналне услуге
снабдевања водом за пиће од стране ЈКП
Надзор над исправношћу градске водоводне и
канализационе мреже коју одржава ЈКП
Надзор над исправношћу унутрашњих
инсталација водоводне и канализационе мреже
мреже

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрола одржавања склоништа за водомер
Контрола нелегалних прикључака на водоводну
и канализациону мрежу
Надзор над пружањем комуналне услуге
одвођења отпадних вода од стране ЈКП
Надзор над изгађеним септичким јамама
Контрола изливања отпадних вода из септичких
јама
Одлука о јавним паркиралиштима
Надзор над пружањем услуга паркирања од
стране ЈКП
Надзор над саобраћајном сигнализацијом на
јавним паркиралиштима
Надзор над одржавањем чистоће на јавним
паркиралиштима
Контрола коришћења места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту
Издавање налога за уклањање нерегистрованих,
неисправних или хаварисаних возила са јавног
паркиралишта
Издавање налога за уклањање такси возила за
време обављања делатности са јавног
паркиралишта
7

у току летњих
месеци
свакодневно
свакодневно
пролеће и јесен
свакодневно
месечно
свакодневно
свакодневно

редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни

на захтев ЈКП или
по пријави

ванредан
контролни

на захтев ЈКП или
по пријави
на захтев ЈКП или
по пријави

ванредан
контролни
ванредан
контролни
редован
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни

свакодневно
на захтев ЈКП или
по пријави
по пријави
два пута у току
године
два пута у току
године
свакодневно
свакодневно

редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни

на захтев ЈКП или
по пријави

ванредан
контролни

на захтев ЈКП или
по пријави

ванредан
контролни
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7.

Издавање налога за уклањање возила
паркираних супротно саобраћајној
сигнализацији на јавном паркиралишту

IV

Одлука о општим правилима кућног реда у
стамбеним и стамбено-пословним зградама

1.
2.
3.
4.
V
1.
2.
3.
4.
5.
VI

Надзор над одржавањем кућног реда у зградиобавезе Скупштине зграде
Надзор над одржавањем кућног реда у зградиобавезе станара зграде
Надзор над извођењем грађевинских радова у
згради
Надзор над коришћењем заједничких просторија
у згради
Одлука о пијацама
Надзор над свакодневним одржавањем пијаца од
стране ЈКП
Контола прописаног Пијачног реда и других
аката пијаца, донетих од стране ЈКП
Надзор над санитарно хигијенским условима
(снабдевање водом, одвод отпадних вода,
тоалети, посуде за одлагање отпада) пијаца
Надзор над одржавањем и коришћењем пијацаобавезе вршиоца комуналне делатности
Надзор над одржавањем и коришћењем пијацаобавезе корисника
Одлука о распореду радног времена у области
промета на мало, угоститељатва, занатства и
других услужних делатности у граду
Смедереву

свакодневно

по пријави
по пријави
по пријави
по пријави
свакодновно
два пута годишње
два пута годишње
свакодневно
на захтев ЈКП или
по пријави

1.

Надзор над прописаним радним временом
угоститељских објеката

месечно и по
пријави

2.

Надзор над прописаним радним временом
трговинских, занатских и других услужних
објеката

по пријави

3.
VII
1.
2.
3.

Надзор над распоредом радног времена у
ноћним сатима (ноћни клубови)
Одлука о снабдевању града Смедерева
топлотном енергијом
Надзор над одржавањем и исправношћу
градског система даљинског грејања
Надзор над одржавањем и исправношћу
унутрашњих инсталација даљинског грејања
Надзор над актима које је у обавези да донесе
ЈКП
8

месечно и по
пријави

од октобра до
априла
на захтев ЈКП и по
пријави
два пута годишње

редован
контролни

ванредан
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
ванредан
контролни

редован
ванредан
контролни
редован
ванредан
контролни
редован
ванредан
контролни
редован
контролни
ванредан
контролни
редован
контролни
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4.
5.
VIII

Контрола нелегалних прикључака на систем
даљинског грејања
Контрола прописане температуре у грејном
простору
Одлука о условима држања, поступања и
заштите домаћих животиња на територији града
Смедерева

на захтев ЈКП и
по пријави
на захтев
корисника

ванредан
контролни
ванредан
контролни

1.

Надзор над условима и начину држања домаћих
животиња на територији града

по пријави

ванредан
контролни

2.

Надзор над условима и начину држања домаћих
животиња на територији сеоских МЗ

по пријави

ванредан
контролни

по пријави

ванредан
контролни

по пријави

ванредан
контролни

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
IХ
1.

Надзор над држањем паса, мачака и других кућних
љубимаца у објектима вишепородичног становања
Надзор над држањем паса, мачака и дргих кућних
љубимаца у заједничком дворишту објеката
породичног становања
Надзор над начином и условима држања кунића
Надзор над начином и условима држања пернате
живине
Надзор над начином и условима држања голубова и
пчела
Контрола кретања паса без заштитних средстава и
надзора власника
Надзор над начином и условима држања копитара,
папкара и нојева
Надзор над пословима хватања, превоза, пријема,
смештаја и збрињавања ухваћених и одузетих паса
и мачака луталица од стране Службе зоохигијене
Надзор над одржавањем Прихватилишта за
животиње
Одлука о уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању
Надзор над уређењем и одржавањем гробља од
стране ЈКП

2.

Надзор над сахрањивањем-обавезе ЈКП

3.

Надзор над извођењем занатских радова на гробљу

4.

Надзор над одржавањем гробних места

5.

Надзор над придржавањем реда на гробљу

9

по пријави
по пријави
по пријави
свакодневно
по пријави

ванредан
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни
редован
контролни
ванредан
контролни

свакодневно

редован
контролни

два пута
годишње

редован
контролни

два пута
годишње
два пута
годишње
на захтев ЈКП
или по пријави
на захтев ЈКП
или по пријави
два пута
годишње и на
захтев ЈКП

редован
контролни
редован
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни
ванредан
контролни
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ПРОЦЕНА РИЗИКА
Веома важан део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика.
Зависно од процењеног степена ризика се утврђује и динамика и учесталост редовног и
ванредног инспекцијског надзора. Ради делотворнијег инспекцијског надзора, а тиме и
сузбијања делатности нерегистрованих субјеката, усклађују се планови инспекцијског
надзора, предлажу заједничке мере и рангирају надзирани субјекти према ризичности,
зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. годину Групе за
комуналну инспекцију, вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима
односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског
надзора, на основу информација и добијених података од других инспекција, овлашћених
органа и организација, као и на основу обрађених контролних листа.
-

Критичан ризик

Висок ризик

Средњи ризик

Низак ризик

Незнатан ризик

„дивље депоније“
непрописно паркирана возила
пси луталице
депоновање смећа у сеоским МЗ
септичке јаме
услови држања домаћих жовотиња
нелегална продаја
водоснабдевање у сеоским МЗ
радно време угоститељских објеката
раскопавање површина јавне намене
водовод и канализација
пијаце
изношење и депоновање смећа
снабдевање топлотном енергијом
кућни ред
постављање покретних продајних објеката
одржавање јавних зелених површина
одржавање јавне расвете
гробља и сахрањивање

АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
Р.б.
I

АКТИВНОСТ
Закон о трговини

РОК

1.

Надзор над нелегалном уличном продајом

2019.

2.

Надзор над трговином ван продајног објекта

2019.

3.
4.
5.

Надзор над трговином ван продајног објекта у
време Новогодишњих празника
Надзор над трговином ван продајног објекта у
време прославе Дана жена 8. марта
Надзор над трговином ван продајног објекта у
време вашара на Царини
10

децембар
март
јули

Врста надзора
редован
ванредан
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни
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6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

Надзор над трговином ван продајног објекта у
време вашара у Радинцу
Надзор над трговином ван продајног објекта у
време вашара у Коларима
Надзор над трговином ван продајног објекта у
време манифестације „Смедеревска јесен 2019“
и вашара у Липама
Надзор над истицањем пословног имена
трговинских објеката на територији градских
месних заједница
Надзор над истицањем пословног имена
трговинских објеката на територији сеоских
месних заједница
Надзор над истицањем и придржавањем радног
времена трговинских објеката на територији
градских месних заједница
Надзор над истицањем и придржавањем радног
времена трговинских објеката на територији
сеоских месних заједница

септембар

редован
контролни
редован
контролни
редован
контролни

од јануара до
августа

редован
контролни

од септембра до
децембра

редован
контролни

август
август
октобар

од јануара до
августа
од септембра до
децембра

редован
контролни
редован
контролни

ПРОЦЕНА РИЗИКА
Веома важан део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена
ризика. Зависно од процењеног степена ризика се утврђује и динамика и учесталост
редовног и ванредног инспекцијског надзора. Ради делотворнијег инспекцијског надзора, а
тиме и сузбијања делатности нерегистрованих субјеката, усклађују се планови
инспекцијског надзора, предлажу заједничке мере и рангирају надзирани субјекти према
ризичности, зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. годину, вршена
је на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског надзора, на основу
информација и добијених података од других инспекција, овлашћених органа и
организација.
Критичан ризик

-

нелегална улична продаја

-

продаја ван продајног објекта у време
градских манифестација и вашара

-

истицање и придржавање радног времена
трговинских објеката на територији
градских и сеоских месних заједница
истицање пословног имена трговинских
објеката на територији градских и сеоских
месних заједница
продаја у покретним продајним објектима на
површинама јавне намене

Висок ризик

Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик

-
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ГРУПА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА
Група за грађевинску инспекцију послује у оквиру Одељења за инспекцијске послове и
пословe комуналне полиције. Групу за грађевинску инспекцију чине руководилац групе и 3
грађевинска инспектора са високом стручном спремом и положеним државним испитом,
као и 1 извршилац сложених послова извршења са вишом стручном спремом и положеним
државним испитом.
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
•
•
•
•
•
•
•
•

3акон о озакоњењу објеката
Закон о планирању и изградњи
3акон о одржавању стамбених зграда
Закон о инспекцијском надзору
Кривични законик
Закон о привредним преступима
3акон о прекршајима
Правилници који су донети на основу наведених закона

Инспекцијски надзор се врши и на основу градских одлука према прописаним
надлежностима, а које се односе на постављање привремених пословних објеката и
пловила:
•
•

Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града
Смедерева
Одлука о постављању привремених пословних објеката на територији градаСмедерева

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Грађевинска инспекција обавља поверене послове који се односе на вођење
управног поступка доношењем управних аката и обављање управних радњи у поступку
инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, доноси
решења за уклањање објеката или његовог дела који су изграђени без грађевинске дозволе,
сачињава Програм уклањања објеката, извршава решења о уклањању објеката, доноси
решења о обустави радова ако се објекат не гради у складу са издатом грађевинском
дозволом, врши надзор над коришћењем објеката, обавља и друге послове у складу са
Законом, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор у области грађевинарства и
урбанизма, а на основу наведених прописа, закључака градоначелника Града, закључака
Градског већа и одлука Скупштине града, води управни поступак сходно одредбама ЗУП-а,
доноси решења у вези бесправно подигнутих објеката, врши надзор над усклађеношћу
изведених радова са овереном техничком документацијом, подноси захтев за покретање
прекршајних и других поступака, открива бесправну градњу, врши пријем странака уз
давање потребних објашњења у вези са остваривањем њихових права и обавља и друге
12
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послове у складу са Законом и по налогу начелника Одељења и начелнице Градске управе.
Грађевински инспектор такође прати промене законских прописа и спроводи и друге
радње у циљу безбедности објеката, отклањања непосредне опасности по живот и здравље
људи и околине.
Грађевинска инспекција свкодневно спроводи редован – планиран инспекцијски
надзор. Ванредан инспекцијски надзор врши због предузимања хитних интервенција ради
спречавања или отклањања непосредне опасности, по пријавама грађана, пријавама путем
Система 48, пријавама путем телефона и електронским путем. Допунски инспекцијски
надзор врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта. Контролни
инспекцијски надзор врши ради утврђивања извршених мера које су предложене или
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног надзора. Канцеларијски
инспекцијски надзор врши у службеним просторијама инспекције, увидом у акте, податке и
документацију надзираног субјекта.
Одредбама Закона о планирању и изградњи прописана су 2 обавезна инспекцијска
надзора над изградњом објеката за које је издато решење о грађевинској дозволи, а према
члану 152 ЗПИ и према Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем.
У вршењу инспекцијског надзора грађевинска инспекција сарађује са другим
надлежним инспекцијама, правосудним органима, тужилаштвом, МУП-ом и комуналном
полицијом.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Вршење инспекцијског надзора од стране грађевинске инспекције не зависи у потпуности
од доба године (може се сматрати да се због временских прилика и напретка у технологији
грађења, већина радова на градилиштима могу изводити у току целе године) али зависи од
других чинилаца: броја издатих грађевинских дозвола и пријава радова, динамике извођења
радова, обезбеђених финансијских средстава, евентуалних елементарних непогода, тако да се не
могу упапред идентификовати субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор.
Приликом откривања нелегалне градње, углавном због постојања разлога за неодложно
поступање, сматра се да би обавештење умањило циљ инспекцијског надзора, па се у том
смислу надзирани субјекат најчешће не обавештава о предстојећем инспекцијскомнадзору.
Облик
инспекцијског
надзора

АКТИВНОСТ

Доношење решења о обустави поступка
по правоснажном окончању поступка озакоњења канцелариј
ски
- теренски
Вршење инспекцијског надзора приликом
добијања обавештења од надлежног органа о
канцелариј
завршетку темеља
ски
- теренски
Вршење инспекцијског надзора приликом
добијања обавештења од надлежног органа о
канцелариј
завршетку објекта у конструктивном смислу
ски
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Врста инспекцијског
надзора
- допунски
- редован
-ванредан
- контролни
-допунски
- редован
-ванредан
- контролни
- допунски
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Вршење инспекцијског надзора над објектима
за које није издата грађевинска дозвола или
решење по чл. 145. ЗПИ (по службеној
дужности)
Вршење инспекцијског надзора по пријавама
странака
( усменим, писменим и преко "система 48")
Вршење инспекцијског надзора над објектима у току
коришћења
(по службеној дужности и по пријавама)
Контрола постављања привремених пословних
објеката на територији града Смедерева
Контрола постављања пловила на делу обале и
водног простора на територији града Смедерева
Обављање других послова утврђених законом

- теренски
канцелариј
ски
- теренски
канцелариј
ски

- редован
- ванредан
- контролни
- допунски
- редован
- ванредан
- контролни
- допунски

- теренски
- канцеларијски

- ванредан
- контролни

- теренски
- канцеларијски
- теренски
- канцеларијски
теренски
- канцеларијски

- ванредан
- контролни
- ванредан
- контролни
- ванредан
- контролни

У зависности од инспекцијског налаза, грађевински инспектор ће донети одговарајућа
решења и поднети одговарајуће пријаве.
ПРОЦЕНА РИЗИКА
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019.годину Групе за
грађевинскуинспекцију,вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима
односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског
надзора, на основу информација и добијених података од других инспекција, овлашћених
органа и организација, као и на основу обрађених контролних листа.
Критичанризик
Високризик
Средњиризик
Низакризик
Незнатанризик

•
•
•
•
•

Грађење објеката и извођење радова без грађевинске
дозволе
Грађење објеката и извођење радова без решења којим се
одобрава извођење радова
Рушење објеката без дозволе за рушење
Одржавање објеката
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ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНСПЕКЦИЈУ
ЦИЉЕВИ:






Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа уређених законом и одлукама града Смедерева у области јавног
превоза путника (линијског, посебног линјског, ванлинијског и такси превоза
путника), и превозаа путника за сопствене потребе, јавног превоза терета и превоза
терета за сопствене потребе, са приоритетом сузбијања рада нерегистрованих
превозника као и превентивно деловање инспекције-смањење ризика односно
штетних последица и вероватноће њеног настанка;
Спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области услова
одвијања саобраћаја на општинским, некатегорисаним путевима и улицама, стања
пута његовог дела и путног објекта, као и превентивно деловање инспекцијесмањење ризика односно штетних последица и вероватноће њеног настанка;
Законитост поступања надзираних субјеката у области коришћења обале и водног
простора и постављање пловних објеката као и превентивно деловање инспекције смањење ризика односно штетних последица и вероватноће њеног настанка;

ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА
Послове из надлежности саобраћајне инспекције обављају Руководилац Групе и
четири саобраћајна инспектора.
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
ЗАКОНИ :










Закон о превозу путника у друмском саобраћају;
Закон о превозу терета у друмском саобраћају;
Закон о превозу у друмском саобраћају;
Закон о путевима;
Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
Закон о комуналним делатностима;
Закон о инспекцијском надзору;
Закон о општем управном поступку;
Закон о прекршајима;

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА:







Одлука о градском и приградском превозу путника;
Одлука о такси превозу;
Одлука о некатегорисаним путевима;
Одлука о аутобуским стајалиштима;
Одлука о постављању пловила;
Одлука о комуналном уређењу града
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ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
При изради овог Плана саобраћајна инспекција је користила искуства из претходних
инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова који су
усаглашени са вишегодишњим планом инспекцијског надзора.
Саобраћајна инспекција спроводи редован, ванредан, контролни и допунски
надзор, који може бити теренски и канцеларијски.
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се због предузимања хитних интервенција
ради спречавања или отклањања непосредне опасности, по представкама и захтевима
странака,упућеним усменим, писменим путем, путем „система 48", телефонским пријавама
као и непосредним запажањем инспектора на терену и поводом захтева надзираног субјекта;
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности и поводом
захтева надзираног субјекта.
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршених мера
које су.
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног надзора.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на
лицу места.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама
инспекције,увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Саобраћајна инспекција врши контролу и инспекцијски надзор градског и
приградског превоза путника, ванлинијског превоза, посебаног линијског превоза, превоз
путника за сопствене потребе, ауто такси превоза, јавног превоза терета и превоза терета за
сопствене потрбе. Врши контролу контролу важећих и оверених редова вожње и друге
документације у вези са обављањем јавног превоза путника, прегледа и врши контролу
прописане документације за теретно возило или скуп возила којим се обавља јавни превоз
терета, утврђује идентитет превозника, посаде возила и других одговорних лица за
обављање превоза, контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза
за сопствене потребе путника и терета, прегледа аутобусе, путничка и теретна возила
којима се обавља превоз у друмском саобраћају, врши контролу обављања такси превоза,
утврђује испуњеност услова возила за обављање такси превоза, врши контролу
изграђености и опремљености аутобуских станица и аутобуских стајалишта.
Врши контролу и инспекцијски надзор стања општинских путева, улица и
некатегорисаних путева у експлоатацији са аспекта заштите путева, контролу заузећа
јавних саобраћајних површина, контролу вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације, контролу услова одвијања саобраћаја на општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима, врши контролу обављања зимске службе, контролу и надзор
привремене промене режима саобраћаја за време одржавања спортских и других
манифестација.
Врши контролу постављања пловила на делу обале и водног простора на територији
града Смедерева.
Подноси пријаве за привредни преступ, подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, издаје прекршајни налог сходно одредбама ЗУП-а, Закона о инспекцијском
надзору и Закона о прекршајима, врши пријем странака и даје потребна обавештења у вези
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са остваривањем њихових права и обавеза, обавља и друге послове у складу са Законом,
одлукама Скупштине града, по налогу руководиоца Групе и начелника Одељења.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајна инспекција сарађује са другим
надлежним инспекцијама, правосудним органима, тужилаштвом, комуналном полицијом и
саобраћајном полицијом.
Саобраћајна инспекција редовно прати промене законских прописа и одлука града
Смедерева, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду,
презентује резултате рада путем званичног сајта града Смедерева, правовремено
информише јавност објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и
контролних листа на сајту Града, пружа стручне и саветодавне подршке надзираном
субјекту или лицу које остварује одређена права. Такође спроводи превентивни
инспекцијски надзор којим утиче на смањење ризика односно штетних последица и
вероватноће њиховог настанка.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
р.б.
1.

АКТИВНОСТ

Рок

Напомена

ПРЕВОЗ ПУТНИКА

1.1.

Надзор над обављањем линијског превоза путника;

стална активност

1.2.

Надзор над обављањем посебног линијског превоза
путника;

стална активност

Контроле одржавања реда вожње,
контрола документације и возних
карата.

1.3.

Надзор над обављањем ванлинијског превоза путника;

стална активност

Контроле током дневних акција,
са приоритетним задатком
сузбијања рада нерегистрованих
превозника

1.4.

Надзор над обављањем такси превоза;

стална активност

Контроле током дневних и ноћних
акција, са приоритетним задатком
сузбијања рада нерегистрованих
превозника

стална активност

Контроле током дневних акција

стална активност

Кoнтрoлe тoкoм днeвних и нoћних
aкциja, сa приoритeтним зaдaткoм
сузбиjaњa рaдa нeрeгистрoвaних

1.5.
1.6.
1.7.
2.

Надзор над обављањем превоза путника за сопствене
потребе;
Надзор над обављањем лимо сервиса
Поступања по пријавама грађана;

стална активност

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА

2.1.

Надзор над обављањем јавног превоза терета;

стална активност

Контроле током дневних акција,
са приоритетним задатком
сузбијања рада нерегистрованих
превозника

2.2.

Надзор над обављањем превоза терета за сопствене
потребе;

стална активност

Контроле током дневних акција,
са приоритетним задатком
сузбијања рада нерегистрованих
превозника

2.3.

Поступања по пријавама грађана;

стална активност
17

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

3.
3.1.

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ, УЛИЦЕ И
НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
Контрола стања пута са аспекта безбедности саобраћаја;
Контрола раскопавања путева и довођење у технички
исправно стање;

стална активност

3.3.

Контрола саобраћајне сигнализације;

стална ктивност

3.4.

Контрола заузећа пута;
Контрола спровођења мера заштите општинских путева,
улица и некатегорисаних путева;
Контрола изграђености и опремљености аутобуских
стајалишта;
Контрола услова одвијања саобраћаја;
Контрола привремене измене режима саобраћаја;
Контрола и уређење некатегорисаних путева;
Поступања по пријавама грађана;
Контрола вршења зимске службе;

стална ктивност

3.2.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
4.1.
4.2.

март-новембар

стална ктивност
април-септембар
стална ктивност
стална ктивност
март- октобар
стална активност
новембар-март

ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ
Контрола коришћења обале и водног простора
Контрола постављања пловних објеката

април-септембар
април-септембар

ПРОЦЕНА РИЗИКА
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. годину
Групе за саобраћајну инспекцију, вршена је на основу инспекцијског надзора у
наведеним областима односно на основу анализе стања у досадашњем
дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, на основу информација и добијених
података од других инспекција, овлашћених органа и организација, као и на основу
обрађених контролних листа.
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Критичан ризик

-

путни објекти (јаркови, пропусти и др.)
такси превоз

Висок ризик

-

превоз терета за сопствене потребе
превоз путника за сопствене потребе
лимо сервис

-

ванлинијски превоз путника
ванлинијски превоз терета
линијски превоз путника
заузеће путева
стање саобраћајна сигнализација
раскопавање саобраћајних површина
аутобуска стајалишта
зимска служба
извођење радова на реконструкцији и
одржавању
постављање пловних објеката
привремена измена режима саобраћаја

Средњи ризик

Низак ризик

-

Незнатан ризик

МЕСЕЧНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
АКТИВНОСТИ
Редовне контроле јавног превоза терета
Ванредне контроле јавног превоза терета
Редовне контроле јавног превоза путника
Ванредне контроле јавног превоза путника
Контрола обављања лимо сервиса
Редовне контроле такси превоза
Ванредне контроле такси превоза
Редовне контроле превоза терета
Ванредне контроле превоза терета
Редовне контроле превоза путника за сопствене
потребе
Ванредне контроле превоза путника за
сопствене потребе
Контроле јавног превоза путника и терета
по пријавама грађана
Редовне контроле стања пута са аспекта
безбедности саобраћаја
Редовне контроле одржавања путева
Редовне контроле извођења радова на путу
Редовне контроле стања саобраћајне
сигнализације
Редовне контоле заузећа пута
Редовне контоле спровођења заштите пута

I
X

II
X

III
X

IV
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

V
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VI
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VIII
X
X
X
X
X
X
X
X

IX
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

XI
X

XII
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
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Редовне контоле услова одвијања
саобраћаја
Редовне контоле привремене измене
режима саобраћаја
Внредне контоле привремене измене
режима саобраћаја
Редовне контоле опремљености аутобуских
стајалишта
Редове контроле уређености
некатегорисаних путева
Контрола путева по пријавама грађана
Редовна контрола вршења зимске службе
Редовна контрола постављања пловних
објеката

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

I квартал
ЛЕГЕНДА:

II квартал
III квартал
IVквартал

ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине Градске
управе Смедерево за 2019. годину представља акт који има за циљ унапређење рада
инспектора за заштиту животне средине у спровођењу инспекцијских надзора на
територији града Смедерева и сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова у 2019.
години као и табеларни приказ привредних субјеката који су предмет инспекцијског
надзора ради праћења стања на територији града Смедерева из области заштите животне
средине.
ЦИЉЕВИ
Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне
средине и повећање поштовања еколошких стандарда, заштита права грађана на здраво
окружење и животну средину, као и заштита права надзираних субјеката на законит и
безбедан рад.
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Сврха доношења Плана је:
- непосредна примена закона и других прописа;
- спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом
степену;
- праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
града Смедерева;
- превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора;
- повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у
локалну самоуправу града Смедерева
- правовремено информисање јавности објављивањем важећих прописа, планова
инспекцијског надзора и контролних листа на сајту града;
- пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које
остварује одређена права којим утиче на смањење ризика односно штетних
последица и вероватноће њиховог настанка;
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обављају од
јануара 2018. године два инспектора за заштиту животне средине, од којих је један
инспектор на замени Руководиоца Групе, а други са положеним испитом за инспектора од
јуна 2018. године.
ПРОПИСИ
Инспектор за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора који се
односе на примену мера прописаних следећим законима као и подзаконским актима
донетих на основу њих:
- Закон о заштити животне средине
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
- Закон о процени утицаја на животну средину
- Закон о заштити ваздуха
- Закон о заштити од буке у животној средини
- Закон о управљању отпадом
- Закон о заштити природе
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
- Закон о хемикалијама
- Закон о инспекцијском надзору
- Закон о општем управном поступку
- Закон о прекршајима
- други прописи (уредбе, правилници, одлуке и сл.) у складу са овлашћењима, правима и
дужностима инспектора за заштиту животне средине
ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
При изради овог Плана инспекција је користила искуства из претходних инспекцијских
контрола које су вршене на основу оперативних планова.
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Инспекција за заштиту животне средине спроводи редован, ванредан, контролни и
допунски надзор, који може бити теренски и канцеларијски.
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се због предузимања хитних интервенција ради
спречавања или отклањања непосредне опасности, по представкама и захтевима
странака,упућеним усменим, писменим путем, путем „система 48“, телефонским пријавама
као инепосреднимзапажањеминспектора на терену иповодомзахтева надзираногсубјекта
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности и поводом захтева
надзираног субјекта.
Контролни инспекцијски надзор врши ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног надзора.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу
места.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши у службеним просторијама инспекције, увидом
у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор се спроводи употребом метода и техника како је прописано
законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно
коришћење контролних листа .
У вршењу инспекцијског надзора инспекција за заштиту животне средине сарађује са
другим инспекцијама, правосудним органима, тужилаштвом, МУП-ом, комуналном
полицијом и др.
Инспекција за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка;
- доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског
надзора у области заштите животне средине;
- подношење кривичних пријава, пријава за привредни преступ или захтева за покретање
прекршајног поступка, односно издавање прекршајних налога;
- прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске
управе;
- припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору,
презентовање резултата рада путем званичног сајта града Смедерева;
- праћење промене законских прописа и одлука града Смедерева;
- правовремено информисање јавности објављивањем важећих прописа, планова
инспекцијског надзора и контролних листа на сајту града;
- пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује
одређена права којим утиче на смањење ризика односно штетних последица и
вероватноће њиховог настанка;
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-

учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл.

Инспекцијски надзор без најаве вршиће се код нерегистрованих субјеката, као и при
ванредним инспекцијским надзорима код субјеката код којих постоји основана сумња да
може доћи до већег загађења животне средине узрокованим поремећајем технолошког
процеса, квара на постројењима, уређајима и слично.
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
АКТИВНОСТ

РОК

Контрола привредних субјеката који подлежу обавезама прописаним Законом о
заштити животне средине

у току целе
године

IPPC постројења
Контрола привредних субјеката који подлежу издавању интегрисане дозволе
(IPPC) и обавезама прописаним Законом о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине
Процена утицаја

у току целе
године

1.

Контрола привредних субјеката који подлежу обавезама прописаним Законом о
процени утицаја на животну средину

у току целе
године

2.

Контрола енергетских субјеката у циљу доношење извештаја о испуњености
услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности

у току целе
године

III

Управљање отпадом

1.

Контрола оператера који поседују дозволу за управљање неопасним и
инертним отпадом

у току целе
године

2.

Контрола привредних субјеката који обављањем делатности генеришу отпад
(произвођачи отпада)

у току целе
године

3.

Контрола локација на којима се складишти отпад без дозволе за управљање
отпадом

у току целе
године

Поступање по представкама које се односе на незаконито управљање отпадом

у току целе
године

I
1.
II

4.
IV

Заштита од буке

1.

Контрола привредних субјеката који приликом обављања делатности емитују
буку, сходно Закону о заштити од буке

у току целе
године

Контрола надзираних субјеката, по представкама грађана због буке

у току целе
године

2.
V

Заштита ваздуха

1.

Контрола привредних субјеката који подлежу обавезама прописаним Законом о
заштити ваздуха

у току целе
године

2.

Контрола котларница грејна сезона 2018.-2019. год.

јануар-април
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Врста надзора
редован
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
редован
ванредан
контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
редован
ванредан
контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
редован
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октобардецембар
у току целе
године

3.

Поступање по представкама грађана по Закону о заштити ваздуха

VI

Нејонизујуће зрачење

1.

Контрола базних станица оператера мобилне телефоније, у складу са Законом о
заштити од нејонизујућег зрачењa

у току целе
године

2.

Поступање по представкама које се односе на нејонизујуће зрачење базних
станица оператера мобилне телефоније и других извора нејонизујућег зрачења

у току целе
године

VII

2.

Заштићена природна добра
Контрола заштићених природних добара који су актом града проглaшeни
заштићеним подручјима у циљу спровођења мера непосредне заштите, очувања
и коришћења, у складу са Законом о заштити природе
Поступање по представкама грађана које се односе на угрожавање заштићених
природних добара

VIII

Управљање хемикалијама

1.

Контрола привредних субјекта у области управљања нарочито опасним
хемикалијама, сходно Закону о хемикалијама

1.

у току целе
године
у току целе
године

у току целе
године

контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
контролни
допунски
ванредан
контролни
допунски
редован
ванредан
контролни
допунски

ПРОЦЕНА РИЗИКА
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. годину инспекције за
заштиту животне средине вршена је на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем
вршењу инспекцијског надзора, на основу информација и добијених података од других
инспекција, овлашћених органа и организација, као и на основу контролних листа које је
инспекција користила у надзорима извршеним у 2018. години.
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
р.б.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Надзирани субјект/делатност, активност
Фрувита доо Београд
Погон за производњу негазираних сокова
Улица Луњевац бб, Луњевац, Смедерево
Матични број: 17404512
Metech доо
Погон за прозводњу и прераду металних делова
Улица Ђуре Салаја бб, Смедерево
Матични број 20014245
Милан Благојевић АД Смедерево
Погон за производњу електричних и нелектричних уређаја
Улица Ђуре Стругара 20, Смедерево
Матични број: 07342756
Nova-deco doo Смедерево
Погон за производњу остале грађевинске столарије и елемената
Улица Хајдук станка 3, Смедерево
Матични број: 21180190
Металик-Смедерево доо
Постројење за складишење и третман отпада
Улица Гајска 3, Осипаоница, Смедерево
Матични број: 06355773
ЈТЛ Златиборац доо Михајловац
Погон за прераду млека и производњу млечних производа
Улица Тургајевачка 4, Михајловац, Смедерево
Матични број: 20345306
СТР Мим ве промет ПР Светомир Рајковић
Погон за клање живине
Улица Војске Југославије 42, Михајловац, Смедерево
Матични број: 57091690
Јавно предузеће Грејање Смедерево
Постројења за сагоревање
Улица Бранка Радичевића 8 , Смедерево
Матични број: 17218913
Општа болница Свети Лука Смедерево
Постројење за сагоревање (котларница)
Улица Кнеза Михајлова 51, Смедерево
Матични број: 17820222
VIP mobile doo Београд
Базне станице мобилне телефоније на територији града
Смедерева
Матични број: 20220023
Телеком Србија АД Београд
Базне станице мобилне телефоније на територији града
Смедерева
Матични број: 17162543
Теленор доо Београд
Базне станице мобилне телефоније на територији града
Смедерева

Ризик и
област
надзора

Период и учесталост надзора по месецима
XII

∑
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Матични број: 20147229
Бајан доо Михајловац
Погон за клање живине и фарма живине
Улица Смедеревски пут 228а, Михајловац, Смедерево
Матични број: 17582216
SR Euro-koka PR Zoran Stojadinović
Фарма живине
Улица Моравска бб, Мала Крсна, Смедерево
Матични број: 56691421
Ћуран доо Михајловац
Погон за клање крупне стоке
Улица Краља Петра I бб, Михајловац, Смедерево
Матични број: 20606690
СЗТР Месара Недељковић ПР Дејан Недељковић Смедерево
Погон за клање крупне стоке
Ковински пут бб, Смедерево
Матични број: 56375562
Рајчетов доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Улица Подунавска 9, Осипаоница, Смедерево
Матични број: 17218000
Феросировина доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Ул. Драгутина Обрадовића 27, Осипаоница, Смедерево
Матични број: 20234768
Ekos export-import доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Улица Драгутина Обрадовића 29, Осипаоница, Смедерево
Матични број: 17019139
Mansider recycling doo Smederevo
Постројење за складиштење и третман отпада
Улица Ђуре Салаја 13, Смедерево
Матични број: 21339318
Заштићено природно добро „Карађорђев дуд“
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Улица Ђуре Јакшића 4, Смедерево
Матични број: 2078263
Заштићено природно добро храст „Платнара“
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Улица Ђуре Јакшића 4, Смедерево
Матични број: 2078263
Заштићено природно добро „Шалиначки луг“
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Улица Ђуре Јакшића 4, Смедерево
Матични број: 2078263
Центар за рециклажу доо Београд
Постројење за складиштење отпада
Улица Ђуре Салаја бб, Смедерево
Матични број: 17194798
Metal-Eko Sistem doo Јагодина-огранак Радинац
Постројење за складиштење и третман отпада
Радинац бб, Радинац, Смедерево
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

Матични број: 20268115
Зоран Јуниор доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Миће Јанковића 68 Осипаоница Смедерево
Матични број: 20400862
Заштиће природно добро Храст лужњак
Железара Смедерево доо
Радинац бб, Радинац, Смедерево
Матични број: 07342691
Dzona metal доо Сараорци
Постројење за складиштење и третман отпада
Краља Александра 10, Сараорци, Смедерево
Матични број: 21102466
Гаги промет доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Београдска бб, Осипаоница
Матични број: 20662590
Бос комерц доо Осипаоница
Постројење за складиштење и третман отпада
Драгутина Обрадовића 19, Осипаоница
Матични број: 17046268
Монтимпекс доо Смедерево
Постројење за складиштење и третман отпада
Липски пут бб, Радинац, Смедерево
Матични број: 17041568
Transmetal Plus дoo Смедерево
Постројење за складиштење и третман отпада
Ковински пут бб, Смедерево
Матични број: 20863480
Заштићено природно добро Храст лужњак „Долово“
управљач природним добром који ће се накнадно одредити
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Депонија комуналног отпада Годоминско поље
Улица Ђуре Јакшића 4, Смедерево
Матични број: 2078263
Јавно предузеће Водовод Смедерево
Погон за прераду и дистрибуцију пијаће воде
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 07389574
ESCO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
SMEDEREVO
Постројење за прераду и конзервисање рибе, љускара и
мекушаца
Ул. Црвене Армије 67, Смедерево
Матични број: 21254053
Kaizen d.o.o. Smederevo
Погон за производњу опреме за заштиту на раду
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 21191345
Mercator-S доо
Продајни објекат готових производа РОДА
Улица Шалиначка бб
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Матични број: 06886671
Дис доо Крњево
Продајни објекат готових производа ДИС
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 07617003
Delhaize Serbia доо Београд
Продајни објекат готових производа МАХI
Улица Саве Немањића 6, Смедерево
Матични број: 17569171
Idea доо Београд
Продајни објекат готових производа IDEA
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 06423566
LIDL SRBIJA KD
Продајни објекат готових производа
Хајдук Станкова 2
Матични број:20699264
Аман доо Београд
Продајни објекат готових производа
Улица Деспота Ђурђа бб, Смедерево
Матични број: 06048064
Ласта доо Београд
Погон за одржавање моторних возила
Улица Ђуре Стругара бб, Смедерево
Матични број: 07019734
PKC Wiring Systems doo Београд
Погон за производњу каблова за ауто индустрију
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 20967579
Интермеханика доо Смедерево
Погон за ремонт железничких возила
Улица Горанска 12, Смедерево
Матични број: 17438603
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47.

Обнова петрол доо Сараорци
Станице за дистрибуцију нафтних деривата на мало на
територији града Смедерева
Матични број: 17024159

НИЗАК
ПУ

2X

2

48.

Лукоил Србија доо Београд
Станице за дистрибуцију нафтних деривата на мало на
територији града Смедерева
Матични број: 07524951

НИЗАК
ПУ

3X

3

49.

ОМВ Србија доо Београд
Станица за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Улица Црвене армије бб, Смедерево
Матични број: 17321480

НИЗАК
ПУ

X

1

50.

Еуро петрол доо Суботица
Станица за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Улица Горичка бб, Смедерево
Матични број: 08505004

НИЗАК
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X

1
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51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Ferum SM doo Смедерево
Станица за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 06074626
Србогас петрол доо Смедерево
Станица за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Улица Коларски пут бб, Смедерево
Матични број: 20102535
Кнез петрол доо Београд
Станицa за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Матични број: 17535439
Naftna industrija Srbije АД Нови Сад
Станице за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Матични број: 20084693
Preduzeće za trgovinu naftom i gasom MOL Serbia društvo sa
ograničenom odgovornošću Beograd
Станице за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Матични број: 17518518
АД систем 1 Далибор Адамовић ПР
Постројење за складиштење отпада
Улица Војислава Илића 30, Радинац
Матични број: 61545859
Mikasa green доо Смедерево
Постројење за складиштење отпада
Ковински пут бб, Смедерево
Матични број: 20831570
Иметак доо Смедерево
Постројење за складиштење и третман отпада
Липски пут бб, Радинац, Смедерево
Матични број: 17433156
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X

1
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X

NESAM INŽENJERING DOO GRČAC
Постројење за складиштење и третман отпада
НИЗАК
Ковински пут бб, Смедерево
ПУ, УО
Матични број:20599130
Мињон доо Смедерево
Објекат за трговину на велико и мало огревним материјалом
НИЗАК
Шалиначка бб, Смедерево
ПУ, ,ЗВ
Матични број: 20428848
Контрола угоститељских објекта у којима се врши припрема хране -произвођача отпадног јестивог уља
IVANA CVETKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA
PIZZERIA PASSAGE SMEDEREVO
НИЗАК
Улица Радосава Мирковића 1, Смедерево
УО
Матични број: 62545305
UGOSTITELJSKA RADNJA PERFETO JELICA ĆIRIĆ PR
SMEDEREVO
НИЗАК
Улица Деспота Ђурђа 23, Смедерево
УО
Матични број: 60731969
ZORAN BARNIĆ PR, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA
RADNJA FIRENCA SMEDEREVO
НИЗАК
Улица Радосава Мирковића 3, Смедерево
УО
Матични број: 54466366
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64.

DRAGAN JANJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA M NA
RASKRŠĆU SMEDEREVO
Коларски пут бб, Смедерево
Матични број: 61109668

НИЗАК
УО

X

1

65.

BOJAN PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA
CARIGRADSKI DRUM N.N.N RADINAC
Улица Милосава Илића 1/11, Радинац
Матични број: 63950564
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

PRIVREDNO DRUŠTVO VILA JUGOVO-S DOO,
SMEDEREVO
Београдски пут бб, Смедерево
Матични број: 20392983
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, PROMET
ROBE I USLUGE ADVENA LUX DOO SMEDEREVO
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Матични број: 20490691
LJUBSA PIRIC PR UGOSTITELJSKA RADNJA ŽAR SD
SMEDEREVO
Улица Саве Немањића 3, Смедерево
Матични број: 57044888
SNEŽANA STOJKOVIĆ PR, UGOSTITELJSKA RADNJA
MESARA-DIS SMEDEREVO
Удовички прокоп бб, Смедерево
Maтични број: 55022151
VLASTIMIR KARIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KUĆICA
K SMEDEREVO
Ул. Карађорђева 17, Смедерево
Матични број: 62936061

Контрола вулканизерских радњи-поступање са отпадним гумама (произвођачи отпада)
SAMOSTALNA ZANATSKA VULKANIZERSKA RADNJA
MILOŠEVIĆ RADOJE PR, SMEDEREVO
НИЗАК
Koларски пут бб, Смедерево
УО
Mатични број: 50426661
SAMOSTALNA ZANATSKO VULKANIZERSKA RADNJA
BELI RADOŠ DENIĆ PR SMEDEREVO
НИЗАК
Улица Koвинска бб, Смедерево
УО
Mатични број: 52431344
VULKANIZERSKA RADNJA VULE VUČINA PANTOVIĆ PR
SMEDEREVO
НИЗАК
Улица Црвене Армије 266, Смедерево
УО
Mатични број: 54465530
SAMOSTALNA ZANATSKA VULKANIZERSKA RADNJA
НИЗАК
VELJKO MILIĆEVIĆ VELIMIR PR SMEDEREVO
УО
Улица Старца Вујадина 33, Смедерево

X

1

X

1

X

1

X

1

НИЗАК
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X

1

НИЗАК

X

1

Mатични број: 54853939

75.
76.

GORDANA MILIĆEVIĆ PR, ZANATSKO VULKANIZERSKA I
TRGOVINSKA RADNJA VULKAN, SMEDEREVO
Улица Старца Вујадина 33/1, Смедерево
Mатични број: 62689005
MIODRAG ILIĆ PR GIBNJARSKO VULKANIZERSKA

30
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77.

78.

79.

RADNJA TRBA + SMEDEREVO
Улица Шалиначка бб, Смедерево
Mатични број: 62731303
SLOBODAN ALEKSIĆ PR VULKANIZERSKA RADNJA
SLOBA-GUMA MALA KRSNA
Пожаревачки пут, Mala Krsna
Mатични број: 63180564
ЈP POŠTA SRBIJE
Постројење за сагоревање (котларница)
Трг Републике
Матични број: 07461429
DRAGOVIĆ TRANSPORT,PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE, DOO SMEDEREVO
Станицa за дистрибуцију нафтних деривата на мало
Матични број: 07987200
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Напомена:
ПУ-процена утицаја
УО –управљање отпадом
ЗВ-заштита ваздуха
ЗБ-заштита од буке
НЗ-нејонизујуће зрачење
ЗПД-заштићено природно добро

Укупно 90 редовних инспекцијских надзора.
ВАНРЕДАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Поред планираних надзора и активности које се спроводе овим Планом, инспекција за заштиту животне средине спроводи и
ванредне, непланиране надзоре, а односе се на:
1.писане и усмене представке грађана
2. пријаве путем „Система 48“
3. пријаве путем електронске поште
4.пријаве путем телефона
5. заједничке контроле са ПУ Смедерево ( бука у угоститељским објектима, спаљивање отпада и сл.)
6. непосредна запажања и других сазнања инспектора на терену;
Планирани обим ванредних инспекцијских надзора за 2019. годину је око 40% редовних инспекцијских надзора.
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ КОНТРОЛЕ
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Планирани обим службених саветодавних контрола у 2019. години је 20.
Инспектори ће вршити и теренске и канцеларијске инспекцијске надзоре код надзираних субјеката.
КОНТРОЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Инспекција за заштиту животне средине у 2019. години вршиће и контролне инспекцијске надзоре ради утврђивања извршења
мера које су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.
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ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Ради унапређења рада инспектора неопходна је редовна размена искустава између
инспекција и других државних органа, првенствено сарадња са републичким
инспекцијама, као и са
правосудним органима, тужилаштвом и Министарством
унутрашњих послова.
Такође је неопходно прописати обавезну обуку инспектора ради ефикаснијег рада на
терену како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском
надзору, као и увођење јединственог информационог система за инспекције.
ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције града Смедерева
задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину
инспекције за за заштиту животне средине.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину се спроводи кроз оперативне
месечне планове и редовно ће се ажурирати и контролисати у складу са потребама.

ГРУПА ЗА ПРОСВЕТНУ ИНСПЕКЦИЈУ
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА
Група за просветну инспекцију послује у оквируОдељења за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције. Групу за просветну инспекцију чине два просветна
инспектора, од којих је један руководилацгрупе.
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Послове вршења инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског,
основног и средњег образовања и васпитања, обавља Група за просветну инспекцију, као
поверене послове, а у складу са овлашћењима утврђеним прописима из области
образовања.
Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система
образовања и васпитања и посебних закона и прописа донетих на основу њих,
непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и
контролише њихово извршење.
У оквиру овлашћења утврђених законом,просветни инспектор врши контролу:
1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области
образовања и васпитања и општих аката;
2) остваривање заштите права детета и ученика, њиховох родитеља, односно другог
законских заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
3) остваривање права и обавеза запосленог, ученика и њиховох родитеља,односно
других законских заступника, као изаштита права запослених;
4) обезбеђивање заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, као и понашање које вређа углед, част или достојанство;
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5) поступка уписа и поништава уписа у школу;
6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;
7) вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у
поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа и
8) страначког организовања и деловаања.
У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних
планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива
и седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у
оквиру својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације
установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује
да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система
образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог и о томе обавештава орган
надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.
Просветни инспектор овлашћен је да:
1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није
извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи надзираном субјекту које су супротне овом
закону, којим се уређују основе система образовања и васпитања, посебном закону
и општем акту;
4) привремено забрањује решењем рад установе која обавља делатност, а не испуњава
законом прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и
других радника;
5) подноси пријаву надлежном органу због постојања сумње да је учињено кривично
дело, привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно
поовреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања и
забране страначког организовања;
6) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
7) врши увид у јавне исправе и податке из регитра и евденција које воде надлежни
државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне
самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски
надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, у складу са законом;
8) врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту као и друга запослена лица;
9) узима писане изјаве овлашћених лица у надзираном субјекту и других запослених
лица и позива их да дају писане изјаве о питањима од значаја за инспекцијски
надзор;
10) налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид општe и
појединачнe актe, евиденције, уговоре и другу документацију надзираног субјекта
од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјект поседује
и чува;
11) oбaвљa другe пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм.
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ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни, допунски и контролни надзор.
Редован нспекцијски надзор установе врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредни инспекцијски надзор установе обавља се по представкама органа, установа и
других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана,
упућеним усменим или писменим путем, путем ,,система 48“, телефонским пријавама као
и на основу непосредног сазнања просветног инспектора.
Допунски инспекцијски надзор вршисе по службеној дужности или поводом захтева
надзираногсубјекта.
Контолни инспекцијски надзор спроводи се ради утврђивања извршених мера које су
наложене надзираном субјекту у оквируредовног или ванредногнадзора, а по протеку рока
који је одређен у записнику или решењем.
Инспекцијски надзор врши се, према облику, као теренски и канцеларијски.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених простроија инспекције,
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
Канцеларијски инсекцијски надзор вршисе у службеним просторијама инспекције,
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
Прописи који се примењују у вршењу овлашћења:
1. Закон о основама система образовања и васпитања
2. Закон о основном образовању и васпитању
3. Закон о средњем образовању и васпитању
4. Закон о просветној инспекцији
5. Закон о предшколском васпитању и образовању
6. Закон о образовању одраслих
7. Закон о инспекцијском надзору
8. Правилник о оцењивању у основномобразовању и васпитању
9. Правилник о оцењивању у средњемобразовању и васпитању
10. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
11. Други прописи у складу са овлашћењима, правима и дужностима просветних
инспектора
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ТОКУ ШКОЛСКЕ
2018/2019. ГОДИНЕ
Р.бр.

АКТИВНОСТ

Контрола поступања установе у погледу спровођења
1. закона и других прописа у области образовања и
васпитања и општихаката
Контрола остваривања заштите права детета и ученика,
2. њиховох родитеља, односно другог законских заступника,
утврђених прописима у области образовања и васпитања
Контрола остваривање права и обавеза запосленог,
3. ученика и њиховох родитеља,односно других законских
заступника, као и заштита права запослених
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РОК
у току целе
године
у току целе
године
у току целе
године

ВРСТА
НАДЗОРА
- редован
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
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Контрола обезбеђивања заштите детета, ученика и
запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и
4.
занемаривања, као и понашање које вређа углед, част или
достојанство;

у току целе
године

Контрола у поступку уписа у школу и поништавања уписа
5.
у школу

септембар

6. Контрола испуњености услова за спровођење испита

у току целе
године

Контрола вођења прописа не евиденције коју води
7. установа и утврђивање чињеница у поступку
поништавања јавне исправе коју издаје установа

у току целе
године

8. Контрола страначког организовања и деловања

у току целе
године

9. Контола испуњености услова у поступку верификације

у току целе
године

Контола испуњености услова за почетак школске године
10. за 13 установа

новембаравгуст
у току целе
године

11. Поступање по представкама

- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан
- контролни
- допунски
- ванредан0
- редован
- ванредан
- контролни
- допунски

ПРОЦЕНА РИЗИКА
Проценаризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за школску 2018/19.
годину Групе за просветну инспекциу, вршена је на основу инспекцијског надзора у
наведеним областима односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем
вршењу инспекцијског надзора, на основу информација и добијених података од других
инспекција, овлашћених органа и организација, као и на основу обрађених контролних
листа.
Критичан ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик

-

Незнатан ризик

-

заштита
детета,
ученика
и
запослених
од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
и страначког организовања и деловања у установи
заштите права детета и ученика, њихових родитеља,
односно старатеља и запослених
контрола испуњености услова за спровођењеиспита
остваривања права и обавеза запослених, ученика,
њихових родитеља, односно старатеља
контрола прописане евиденције коју води установа
контрола у поступку уписа у школу
контрола испуњености услова за почетак школске
године
контрола испуњености услова у поступку верификације
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Број редовних
надзора

Преглед
надзираних
субјеката у
којима ће се
вршити редовни
надзор у
школској
2018/19. години

13
ОШ,,Д.Давидовић"Ан
те Протића 3
Смедерево
незнатан ризик
(96,5%)

ОШ,,Ј.Ј.Змај"16.
Октобра бб
незнатан ризик

ОШ,,Сава Ковачевић"
Михајловац,
Црногорска 2
незнатан ризик

ОШ,,Х.Срба"
Осипаоница, Кнез
Михајлова бб
незнатан ризик (94,4%).

ОШ,,Светитељ Сава"
Друговац
незнатан ризик (100%)

ОШ,,Д.Обрадовић"
Ђуре Даничића 84
незнатан ризик
(97,62)

ОШ,,Б.Радичевић"
Лугавчина, Бориса
Кидрича 4
незнатан ризик
(97,07 %)

ОШ,,Свети
Сава"Металуршка бб
Смедерево
незнатан ризик (94%)

Економско-трговинска
школа, Црвене Армије
156
незнатан ризик (95,25)

ТТПШ,,Деспот
Ђурађ", 17. октобар
40 Смедерево
незнатан
ризик(93.47%).

Музичка школа „Коста
Манојловић“Милоша
Великог 8
Смедерево,
незнатанризик
(92,31%).

Предшколска установа
„Наша радост“ Војводе
Мишића 4Смедерево
незнатан ризик (99,6%)

Медицинскофармацеутска школа
«Св.Петка»Смедерево,
ул. Краља Петра I бр.
12

Приватна средња
школа

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Илић
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