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КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

 

 

Комунална инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове Општинске 

управе  општине Горњи Милановац обавља послове инспекцијског надзора с 

првенственим циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари 

законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спречи или 

отклони штетне последице, права и интереса.  

Поред наведених активности од увођења ванредног стања и након укидања 

ванредног стања до краја 2020.године активности општинске комуналне инспекције у 

2020.години биле су одређене и Законом о заштити становништва од заразних болести, 

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 Владе 

Републике Србије и Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним 

местима у затвореном и отвореном простору и закључцима Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Горњи Милановац. Општинска комунална инспекција 

вршила је редовне контроле над применом мера за спречавање и сузбијање заразне 

болести COVID-19 . Тако у погледу  спровођења епидемиолошких мера за спречавање 

и сузбијање заразне болести  COVID-19   вршене су контроле у погледу броја лица на 

јавним местима у затвореном и отвореном простору, поштовање прописаног радног 

времена од стране угоститељских објеката, трговинских радњи, кладионица,теретана, 

фризерских салона, салона лепоте.  Вршене су провере да ли  су напред наведени 

субјекти обезбедили дезобаријеру, да ли запослени, купци односнмо корисници услуга 

носе личну заштитну опрему-личну заштитну маску, да ли присутна лица поштују 

прописану дистанцу, као и да ли је обезбеђена дезинфекција просторија, подова и 

мобилијара.Вршене су редовне контроле продаје робе на зеленој и робној пријаци у 

погледу поштовања епидемиолошких мера. Вршена је контрола стамбених заједница у 

погледу поседовања дезобаријере на улазу у стамбену заједницу и да ли се врши 

потребна дезинфекција у стамбеним заједницама. 

 У складу са својим надлежностима и овлашћењима која су предвиђена напред 

наведеним прописима, општинска комунална инспекција опомињала је и упозоравала 

надзиране субјекте на поштовање прописаних мера и обавеза.  

У том смислу комунална инспекција редовно је сачињавала евиденције, 

извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијама, а 

нарочито са санитарном инспекцијом.  

У извештајној години обрађено је укупно 395 предмета од чега 368 предмета по 

службеној дужности  и по поднетим прдставкама (бели предмети) и 19 црвених и 8 

жутих предмета,  . 
У циљу постизања законитости и безбедности комунални инспектор je донеo 213 

решења и то највише из области комуналног реда, држања домаћих животиња, 
одржавања атмосферске и канализационе мреже и одржавања чистоће и неисправн воде 
за пиће на јавним чесмама, у вези  поштовања рокова за регистрацију стамбених 
заједница. Број донетих решења у 2020 године је већи за 32  решења него у 
2019.години. Издато је 11 прекршајних налога у складу са Законом о прекршајима и 
важећим одлукама.  

Поступајући у складу са Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гл. РС“ 
бр. 6/2016) поднето  је 4 пријава за увођење принудне управе у стамбеним заједницама. 
Број поднетих пријава је мањи за 8 у односу на 2019.годину. Поступајући по пријавама 
грађана које се односе на буку из стана и одржавање чистоће, у поступку ванредног 
инспекцијског надзора обављани су у највећем броју случајева саветодавни и 



4 
 

информативни разговори са станарима и председницима скупштина стамбених зграда. 
Стављањем тежишта на информисање и разговор са грађанима показало се да се 
постижу бољи резултати и битно смањује број и тежина штетних последица . 

У погледу поседовања посуда за одлагање комуналнг отпада од стране власника 
пословног простора, извршена су 24 ванредна инспекцијска надзора у сарадњи са 
службеним лицем ЈКП „Горњи Милановац“ из Горњег милановца. 

У складу са Планом рада комуналне инспекције за 2020.годину изврпшено је 7 
редовних инспекцијских надзора и то у вези продаје робе на Зеленој пијаци у Горњем 
Милановцу, уређења и одржавања гробља у Горњем Милановцу, уређења и одржавња 
јавних паркиралишта и одржавање система даљинског грејања. 

У 2020.години извршено је 18 акција хуманог уклањања паса луталица на 

територији општине Горњи Милановац  на основу Уговора закљученог са ЈКП 

„Комуналац“ из Чачка. У акцијама хуманог уклањања паса луталица у 2020.години, на 

градском и сеоском подручју ухваћено је укупно 178 паса. У 2019.години извршено је 

25 акција хуманог уклањања паса луталица на територији општине Горњи Милановац и 

ухваћено је укупно 314 паса. 

Комунална инспекција обављала је админстративно-техничке послове за 

Комисију за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада 

паса луталица. У 2020.години примљено је укупно 138 захтева на накнаду штете 

насталу услед уједа паса луталица и за накнаду материјалне штете настале услед 

напада паса луталица на домаће животиње. Од наведеног броја захтева, 48 захтев 

односи  се за накнаду штете насталу услед уједа паса луталица, а 90 захтева за накнаду 

материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње.У 

2019.години примљено је укупно 140 захтева на накнаду штете настале услед уједа 

паса луталица и за накнаду материјалне штете настале услед напада паса луталица на 

домаће животиње. Од наведеног броја захтева 52 захтева односило  се за накнаду штете 

насталу услед уједа паса луталица, а 88 захтева за накнаду материјалне штете настале 

услед напада паса луталица на домаће животиње. У 2020.години укупан број захтева по 

оба основа је мањи за  2 захтева. 
Што се тиче заједничког инспекцијског надзора, комунална инспекција је 

заједничким ванредним инспекцијским надзорим са грађевинском и пореском 
инспекцијом вршила контроле заузећа јавних површина и контролне инспекцијске 
надзоре заузећа јавне површине по решењима о одобрењу заузећа јавне површине 
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове. У том 
смислу извршено је 76 инспекцијских надзора и то 31 ванредан инспекцијски надзор и 
45 контролних инспекцијских надзора. Поред тога, заједничким инспекцијским 
надзором са републичким ветеринарским инспектором обављен је ванредан 
инспекцијски надзор у  предмету држања домаћих животиња. 

Поступајући у границама својих надлежности и према Плану инспекцијског 

надзора за 2020.годину сви редовни, ванредни, допунски  и контролни инспекцијски 

надзори извршени су у законом предвиђеним роковима.  
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ,ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
 
 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору, Инспектор за саобраћај и путеве 

Општинске управе општине Горњи Милановац подноси Извештај о раду за 2020. 

годину.  

Инспектор за саобраћај, путеве и друмски саобраћај Општинске управе општине Горњи 

Милановац обавља послове инспекцијског надзора с првенственим циљем да се 

превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност 

пословања и поступања надзираних субјеката, спречи или отклоне штетне последице 

по законом и другим прописом заштићена добра, права и интереса посебно у области 

јавног превоза путника, као и заштите општинских ( локалних и некатегорисаних 

путева и улица) у граду и општини Горњи Милановац.  

 

У 2020. години донето је :  

 

- 5 решењa по захтеву странака ( архивирано 5)  

 

2  решења по службеној дужности ( архивирано 2)  

 

Записнички наложено отклањање недостатака у 102 случајeва. 

 

34 контрола ауто-такси превозника где су субјекти упозоравани да отклоне 

недостатке који су уочени приликом контроле (баждарење таксиметра, 

пријављивање возача, истицање ценовника превоза, ношење такси дозвола за 

возила и возаче, придржавања мера заштите становништва од заразних болести, 

итд.)  

 
10 контрола физичких лица за које се сумња да обављају јавни превоз путника, 

где је написано 8 записника са лица места, при чему су заустављени субјекти 

упозоравани на казне које се изричу за такву врсту нелегалног рада. Услед 

поновљених прекршаја физичким лицима који делатност не обављају у складу 

са законом, искључена су возила из саобраћаја у 2 случаја са роком трајања 

искључења од 90 дана. По истеку рока регистарске ознаке и саобраћајна дозвола 

су враћена физичким лицима. 

 

контрола јавног превоза путника у градском и приградском превозу. 

 
Саобраћајна инспекција је донела План инспекцијског надзора за 2021. годину, 

објавила контролне листе и прописе по којима поступа.  

Инспектор за саобраћај, путеве и друмски саобраћај Општинске управе општине Горњи 

Милановац врши инспекцијски надзор над спровођењем прописа јединице локалне 

самоуправе и то Одлуке о јавном превозу путника на територије општине Горњи 
Милановац и Одлуке о некатегорисаним путевима и улицама на територији општине 

Горњи Милановац, донетих на основу Закона о превозу терета у друмском саобраћају, 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о путевима.  

- У току 2020.год. није поднета ниједна притужба на рад саобраћајне инспекције. 
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

               Инспекција за заштиту животне средине у саставу Одељења за инспекцијске 

послове Општинске управе општине Горњи Милановац  обавља послове 

инспекцијског надзора у оквиру Законом утврђених надлежности као поверене 

послове, као и послове надзора над применом општинских одлука донетих на основу 

закона и других прописа у области заштите животне средине. Послови инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине обављају се с циљем да се превентивним 

деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и 

поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице, односно 

спречи загађивање животне средине и успостави поштовање еколошких стандарда. 

            У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту 

животне средине за 2020. годину, обављани су надзори у различитим областима 

животне средине и то:  

Област поступања са неопасним и инертним отпадом:  

Редовни инспекцијски надзор извршен је код 10 привредних субјеката, 

укључујући генераторе неопасног и инертног отпада и оператере који се баве 

сакупљањем, складиштењем и третманом неопасног и инертног отпада. У складу са 

Годишњим планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине у 

области управљања отпадом за 2020. годину, извршени су редовни инспекцијски 

надзори код 4 оператера који поседују дозволе за управљање отпадом (складиштење и 

третман отпада) издате од стране ЈЛС. Код истих је извршена процена ризика на основу 

објављене контролне листе за процену ризика оператера. 

Област заштите ваздуха :  

-Редовни инспекцијски надзор извршен је код 5 привредних субјеката који 

поседују стационарне изворе емисије загађујућих материја у ваздух - технолошке 

емитере као и емитере постројења за сагоревање. 

 

Област процене утицаја на животну средину:  

-Редовни инспекцијски надзор- код 3 надзирана привредна субјекта којима је 

сагласност на студију о процени утицаја пројекта издао надлежни орган ЈЛС. 

Област испуњености услова из области заштите животне средине у обављању 

енергетске делатности  

-Ванредни утврђујући инспекцијски надзори -бензинске станице- извршено је 2 

инспекцијска надзора. 

Област заштита природе: 

 -Редовни инспекцијски надзор код управљача заштићеним природним добрима 

проглашеним од стране ЈЛС-  извршен 1 надзор. 

  У протеклом извештајном периоду код 4 надзирана субјекта је откривено незаконито 

пословање и поступање којима су наложене мере за отклањање незаконитости и то: 2 у 

области заштите ваздуха, 1 у области управљања отпадом и 1 у области заштите 

животне средине. Издато је 2 извештаја у вези испуњености услова заштите животне 

средине за обављање послова енергетске делатности и обављена два заједничка надзора 

са републичким инспектором, а у вези контроле поступања по мерама из студије о 

процени утицаја и утврђивања испуњености обавеза оператера са аспекта дозволе за 

управљање отпадом. 
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Такође, у извештајном периоду извршено је и 4 контролна инспекцијска 

надзора, везано за контролу извршења наложених мера записником по члану 27.ЗОИН 

или решењем за отклањање незаконитости, утврђених у току вршења инспекцијских 

надзора и то . 

У току вршења редовних инспекцијских надзора ниво усклађености пословања 

и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, код којих су 

откривене незаконитости, а који се мери помоћу контролних листи износи око 60% а 

након завршеног инспекцијског надзора по основу контролних записника ниво 

усклађености је око 95%.  

 Предвиђени План рада инспектора заштите животне средине за 2020.годину на који је 

ресорно Министарство дало сагласност, није у потпуности реализован због избијања 

пандемије корона вируса и епидемиолошке ситуације на територији општине Горњи 

Милановац.  Остварење Плана било је око 36%. Наиме, били су предвиђени надзори 

код привредних субјеката који су због настале ситуације привремено одјавили 

обављање делатности, неки нису могли да обаве мерења емисија загађујућих материја у 

ваздух у првој половини године, јер лабораторије нису радиле.  Због затварања школа и 

преласка на онлајн наставу школе такође нису извршиле мерења загађујућих материја у 

ваздух из својих котларница. 

 У извештајном периоду није било допунских налога за инспекцијски надзор. 

  

             Инспектор је са колегама из инспекције вршио контролу спровођења 

епидемиолошких мера у трговинским, угоститељским и колективним стамбеним 

објектима, радио у Комисији за категоризацију објеката у домаћој радиности и сеоских 

туристичих домаћинстава за потребе туризма (током 2020.године категорисан је 61 

објекат са 162 лежаја), учествовао у паковању пакета помоћи пензионерима и обављао 

друге послове по налогу начелника општинске управе и начелника одељења. 

 У 2020. години инспектор за заштиту животне средине није донео ниједан Закључак о 

дозволи извршења, пошто су све мере наложене  Записником, односно Решењем ове 

инспекције извршене у остављеном року. 

 Инспектор је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору сачинио предлог 

Плана инспекцијског надзора за 2021. годину и доставио га на мишљење надлежном 

Министарству. 
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ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 

Грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове обавља послове 

инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Одељење за 

урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине 

Горњи Милановац, над изградњом објеката започетих без грађевинске дозволе или одобрења 

надлежног органа, над коришћењем објеката, ако утврди да се коришћењем објеката доводи у 

опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се 

ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта. 

Поред инспекцијског надзора и вођења управног поступка у првом степену, Одељење за 

инспекцијске послове-грађевинска инспекција сарађује са Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, златиборски управни округ као другостепеним органом и 

спроводи заједничке мере спречавања бесправне градње на територији општине Горњи 

Милановац. 

У извештајној години, закључно са 31. 12. 2020. године отворено је укупно 156 

предмета, од чега вануправних 21 и управних предмета 135, како по службеној дужности, тако 

и по пријавама грађана који су се овом органу обраћали лично, телефоном, поднесцима преко 

поште, писарнице и електронском поштом.  

Као члан Комисије за евиденцију и категоризацију степена оштећења на породичним 

стамбеним објектима проузрокованим дејством елементарних непогода на територији општине 

Горњи Милановац  сачињено је 19 записника о насталој штети и исти су прослеђени 

Канцеларији за управљање јавним улагањима. У односу на претходну годину сачињено је 99 

записника мање, обзиром на мањи број пријава настале штете. 

Сходно одредбама наведених Закона, Одељење за инспекцијске послове -грађевинска 

инспекција извршило је укупно 155 инспекцијских надзора по службеној дужности, и то: 94 

редовна инспекцијска надзора (што је за један мање у односу на прошлу годину) и 61 

ванредних,  по захтеву странке и пријавама грађана (што је за 26 мање у односу на прошлу 

годину).  

Грађевински инспектор је водио 94 поступка редовног инспекцијског надзора (за 

укупно 67 објеката) над изградњом објеката по грађевинској дозволи или одобрењу за 

извођење грађевинских радова, односно за извођење радова на санацији, адаптацији 

реконструкцији или промени намене постојећих објеката, за које грађевинску дозволу издаје 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе 

општине Горњи Милановац. Управни поступци контроле изградње објеката по дозволи се воде 

до завршетка извођења радова на објекту, и у току поступка обавезна су два инспекцијска 

надзора - након завршетка израде темеља објекта прослеђено је 48 обавештења, а након 

завршетка објекта у конструктивном смислу 46 обавештења у електронском облику надлежном 

органу за издавање грађевинске дозволе. 

 

                                              

 

У вршењу ванредног инспекцијског надзора грађевинска инспекција је по 

службеној  дужности донела укупно 374 решења, и то: 

- због пријаве оштећења на објекту донето је 6 (шест) решења о забрани  

коришћења објекта, односно просторија унутар објекта (члан 178. став 1. тачка 5. 

Закона о планирању и изградњи), у односу на 2019. годину 2 (два) решења мање; 

- на основу пријава о бесправно изграђеним објектима и бесправно изведеним 

радовима донето је 13 (тринаест) решења о уклањању објеката, односно враћању у 

пређашње стање (члан 176. став 1. тачка 1) и 1а) Закона о планирању и изградњи), у 
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односу на 2019. годину 7 решења више; 

- донето је 9 (девет) решења са налогом мера (Закон о становању и одржавању 

зграда), у односу на 2019. годину 5 (пет) решења више, од којих је 5 (пет) Стамбених 

заједница поступило по налогу из решења; 
- донето је 7 (седам) решења о извршењу (члан 190. Закона о општем управном поступку),  

у односу на 2019. годину 5 (пет) решења више; 

- донето је 20 (двадесет) решења о обустављању поступка (члан 101. тачка 1. Закона о 

општем управном поступку), у односу на 2019. годину 8 (осам) решења више; 

- донето је 2 (два) решења о одбацивању захтева (члан 92. став 1. тачка 2. Закона о општем 

управном поступку), у односу на 2019. годину 5 (пет) решења мање; 

- донето је 317 решења о обустављању поступка (по правноснажном окончању поступка 

којим се врши озакоњење незаконито изграђеног објекта (чл. 38. став 1. Закона о озакоњењу и 

чл. 101. т. 1. Закона о општем управном поступку). У односу на 2019. годину 507 решења о 

обустављању поступка мање, обзиром на мањи број донетих решења о озакоњењу објеката од 

стране надлежног органа, а која су донета на основу решења грађевинског инспектора.  
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