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ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
У складу са Одлуком о општинској управи општине Медвеђа („Сл.гл.грда Лесковца“, бр. ) у
Одељењу за урбанизам - Одсеку за инспекцијске послове општине Медвеђа, обављају се
послови инспекцијског надзора у комуналној области и области саобраћаја и путева, области
заштите животне средине , области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје
општина,области просветне инспекције, надзора над применом прописа донетих на основу
закона као и други послови надзора које Република повери општини.
Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Одсека за
инспекцијске послове општине Медвеђа, у Одсеку је систематизовано 5 радних места са 5
извршиоца на неодређено време.
У складу са чланом 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гр
РС“,бр.36/15),Одлуке о општинској управи општине Медвеђа („Сл.гл.града Лесковца“,бр.),
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места општине Медвеђа , а
на основу прописаних начела, образована је унутрашња организациона јединица- Одсек за
инспекцијске полове у оквиру Одељења за урбанизам, која усклађује инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из
надлежности јединица локалне самоуправе, обезбеђивањем
координације и међусобне
сарадње инспекција општине Медвеђа у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада
инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
У складу са законом, у општини Медвеђа у Одсеку за инспекцијске послове су организоване
следеће инспекцијске службе:
1) комунална инспекција;
2) саобраћајна инспекција;
3) инспекција за заштиту животне средине;
4) грађевинска инспекција;
5) просветна инспекција

2. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОДСЕКА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одлуком о општинској управи општине Медвеђа (“Сл.гл.града Лесковца“, бр.) образован је
Одсек за инспекцијске послове општине Медвеђа.
Надлежност инспекцијских органа Одсека за инспекцијске послове општине Медвеђа,
одређена је материјалним прописима који налажу да исти у свим случајевима повреде прописа
предузимају законом прописане мере. Своју основну функцију инспекцијски органи остварују
кроз превентивну и репресивну делатност.
Превентивна делатност инспекцијских органа остварује се благовременим информисањем
као и пружањем стручне помоћи правним и физичким лицима код којих се врши контрола
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примене прописа, остварује се јавношћу у раду, сарадњом са државним органима на свим
нивоима, јавним предузећима и другим правним лицима.
Репресивна делатност инспекцијских органа остварује се кроз изрицање одговарајућих
законом прописаних управних мера, подношењем захтева за покретање прекршајног поступка,
кривичних пријава, пријава за привредни преступ као и предузимање других законом
предвиђених мера.
Одсек за инспекцијске послове обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем
закона и прописа општине који се односе на:
−

обављање комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и
одвођење атмосферских и отпадних вода),одржавање чистоће на територији општине
Медвеђа,
коришћење, чување и одржавање комуналних објеката и друге послове
комуналне инспекције утврђене законом и прописима општине;као и поверене послове
инспекцијског надзора над трговином ван продајног објекта у складу са чл.54. Закона о
трговини („Сл.гл.РС“, бр.53/10 и 10/13).

−

као послове државне управе поверене законом, врши инспекцијски надзор над:
извршавањем прописа
којима је уређена заштита и одржавање државних путева на
територији општине, обављањем локалног превоза –ванлинијског превоза путника и ствари,
линијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси
превоза,

−

применом и спровођењем закона и других прописа у области заштите животне средине,
заштите ваздуха, заштите од буке, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе,
процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања
животне средине, управљања отпадом,

−

врши инспекцијски надзор над изградњом и реконструкцијом објеката за које грађевинску
дозволу издаје општина; вођење поступка за објекте који због угрожене стабилности
представљају непосредну опасност за живот и здравље, инспекцијски надзор над применом
одредаба закона и општинских одлука у области саобраћаја и путева , надзор над применом
одредаба Закона о одржавању стамбених зграда;

−

инспекцијски надзор над радом установа предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и
васпитања и општих аката, остваривање заштите права детета и ученика, њихових
родитеља, односно старатеља и запослених, остваривања права и обавеза запослених,
ученика и њихових родитеља, односно старатеља, обезбеђивање заштите детета и ученика
и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког
организовања и деловања у установи, поступка уписа и поништавање уписа у школу ако је
обављен супротно закону.

−

израду годишњег плана инспекцијског надзора; израду годишњег извештаја о раду
инспекције,евиденција о спровођењу инспекцијског надзора, и друге послове у овој области.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Општински комунални инспектор овлашћен је да обавља следеће послове:
3

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

−

врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и физичких лица ,

−

саслуша и узима изјаве од одговорних лица код код вршилаца комуналне делатности и
других правних и физичких лица;

−

прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних подтака;

−

фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и друге ствари које
су предмет надзора;

−

налаже да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и проописима на
основу закона;

−

налаже извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у
обављању комуналне делатности;

−

прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга,
укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику
комуналне услуге;

−

налаже кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатка на
унутрашњим инсталацијама ;

−

налаже уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту
остављени противно прописима;

−

забрани одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;

−

одржавање чистоће на јавним површинама, уређење и заштита истих од депоновања
комуналног смећа и другог отпада, смештаја огревног материјала и других ствари, бацање
отпадака, изливање отпадних вода, прања возила, остављања нерегистрованих или
хаварисаних возила, спаљивања смећа, уклањање снега и ледених наслага;

−

уређење, одржавање, заштита и коришћење површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу и спољних делова зграда, постављањем фирми, рекламних ознака и сл.,
жардињера и других посуда са биљном декорацијом, клупа, поштанских сандучића и
телефонских говорница, слободностојећих и зидних витрина, уличних и других отвора,
терена и опреме за игру, спорт и рекреацију, јавних чесми и фонтана, корпи за отпатке,
уређење и одржавање спољних делова зграда и излога пословних просторија, постављање
мањих монтажних објеката- киоска, летњих башти, расхладних уређаја, покретних тезги и
апарата, раскопавање јавних површина

−

уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина и заштита истих;

−

контрола услова за држање домаћих животиња, начин поступања са напуштеним псима и
мачкама-контрола поверавања делатности зоохигијене и акција хватања и збрињавања
паса и мачака луталица;

−

контрола услова и начина за несметано коришћење јавне водоводне и канализационе
мрежеи заштита истих од неовлашћеног коришћења и оштећивања;
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−

контрола поштовања прописаног радног времена угоститељских објеката и објекта забавног
карактераи радног времена у одређеним делатностима и на одређеним пословима;

−

контрола услова и начина коришћења гробља и сахрањивања и заштита гробља.

−

предузима друге мере утврђене законом и подзаконским актима.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Општински грађевински инспектор овлашћен је да обавља следеће послове:
−

вршу контролу над радом инвеститора, извођача радова и осталих учесника у изградњи
објеката за које одобрење издаје општин Медвеђа;

−

контролише примену прописа, техничких норматива и стандарда о изградњи објеката;

−

врши преглед пројектне документације и проверава да ли се објекат гради према одобрењу
за градњу и главном пројекту;

−

врши евидентирање и контролу бесправно започетих објеката;

−

води управни поступак и доноси одговарајућа решења;

−

врши надзор над коришћењем објеката и налаже издавање употребне дозволе;

−

предузима мере у случају опасности и безбедности коришћења објеката;

−

контролише да ли извођачи радова на градилишту воде грађевински дневник и књигу
инспекције;

−

подноси прекршајне пријаве, пријаве за учињено кривично дело, привредни преступ када
утврди повреду прописа код изградње објекта и предузима друге законом прописане мере.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Општински саобраћајни инспектор овлашћен је да обавља следеће послове:
−

врши инспекцијски надзор над стањем локалних и некатегорисаних путева и улица и
спроводи мере заштите;

−

врши надзор над применом закона и других прописа који се односе на одржавање, заштиту
локалних и некатегорисаних путева као и улице у насељима на територији општине
Медвеђа;

−

наређује отклањање недостатака на локалним и некатегорисаним путевима којима се
угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;

−

изриче мере забране употребе пута ако се не испуњавају законом прописане мере;

−

врши контролу градског и приградског превоза путника;
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−

врши контролу превоза за сопствене потребе;

−

врши контролу ванлинијског превоза путника;

−

врши контролу ауто-такси превоза;

−

доноси решење о испуњености услова за обављање ауто-такси превоза;

−

забрањује превоз и употребу саобраћајних средстава ако се исти обавља супротно
прописима;

−

искључује возило, одузима саобраћајну дозвилу и регистарске таблице уколико се јавни
превоз, односно превоз за сопствене потребе, обавља противно одредбама закона;

−

подноси захтев за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из закона
и одлука и предузима друге законом прописане мере.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Општинска инспектор за заштиту животне средине овлашћен је да обавља следеће послове:
−

прати стање и иницира мере и решења за спровођење Закона о заштити животне средине
из надлежности општине;

−

врши контролу спровођења планова, програма, услова и мера заштите у поступку изградње
и рада објекта и постројења који могу да загаде животну средину;

−

врши преглед просторија у циљу превентивног деловања ради заштите животне средине;

−

врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро
стационарних постројења;

−

врши контролу и налаже мере заштите здравља људи и заштите животне средине од
штетног дејства нејонизујуућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења;

−

инспекцијски надзор над активностима сакупљања, транспорта, складиштењаи третмана
неопасног отпада;

−

налаже израду студије о процени утицаја на животну средину за пројекте прописане
уредбом Владе РС, за које одобрење издаје општина;

−

врши контролу испуњености прописаних услова за почетак обављања делатности,
привредних друштава и предузетника у погледу заштите животне средине.

−

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка када утврди повреду прописа из Закона
и предузима друге законом прописане мерe.

загађења из

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Општински просветни инспектор овлашћен је да обавља следеће послове:
−

врши контролу над радом установа предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања у погледу спровођења закона,
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−

других прописа у области образовања и васпитања и општих аката,

−

остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и
запослених,

−

остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно
старатеља,

−

обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи,

−

поступка уписа и поништавање уписа у школу ако је обављен супротно закону.

3. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
За период од 01.01.до 31.12.2016.године Одељење за урбанизам-Одсек за инспекцијске
послове општине Медвеђа прилаже Извештај о раду за календарску 2016.годину. Надлежност
инспекцијских органа Одсека за инспекцијске послове општине Медвеђа, одређена је
материјалним прописима који налажу да исти у свим случајевима повреде прописа предузимају
законом прописане мере.
Рад Одсека за инспекцијске послове као унутрашње организационе јединице Одељења
за урбанизам, у извештајном периоду обухватио је следеће:

3.1

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

У Одсеку за инспекцијске послове, на пословима комуналне инспекције у извештајном
периоду радио је 1 комунални инспектор који је и шеф Одсека. У раду, приликом одлучивања о
правима и обавезама грађана општине Медвеђа, комунална инспекција примењује следеће
Законе, Одлуке, Упутства, Правилнике:
−

Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр.129/07);

−

Закон о државној управи (“Сл.гл.РС“,бр.79705,101/07,95/10 и 99/14);

−

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01, и „Сл.гл.РС“,, бр.
30/2010)

−

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гл.РС“, бр.21/16);

−

Закон о раду („Сл.гл.РС“, бр.61/05, 54/09)

−

Закон о трговини („Сл.гл.РС“,бр.53/10, 10/13)

−

Закон о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“, бр. 88/11 и 104/2016);
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−

Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр.36/15)

−

Закон о прекршајима („Сл.гл.РС“, бр. 65/13);

−

Одлука о комуналном уређењу на територији општине Медвеђа(“Сл.гл.општине Лесковац“,
бр.08/03);

−

Одлука о уређењу и одржавању гробља на територији општине Медвеђа((“Сл.гл.општине
Лесковац“, бр.08/03);

−

Одлука о комуналним делатностима („Сл.гл.града Лесковца“,бр.17/14)

−

Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Медвеђа;

−

Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца на
територији општине Медвеђа („Сл.гл.РС“, бр. 9/14);

−

Одлука о одређивању радног времена у области угоститељства, занатства и промета робе
на мало;

−

Одлука о измени и допуни одлуке о одређивању радног времена у области угоститељства,
занатства и промета робе на мало;

3.1.1 ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Применом Закона о комуналним делатностима, Закона о трговини и општинских Одлука,
комунални инспектор је у извештајном периоду покренуо 62 поступка, при томе 29 потупка
покренуто је по службеној дужности а 33 поступка по захтеву –представци странке.
Комунални инспектор је у извештајном периоду, у управном поступку донео:
1. 38 решења, од којих су:
−

28
решења донета са мером налагања ради отклањања недостатака у области
комуналне делатности;

−

10 решења са мером забране;

2.
6 закључка о одбацивању поднеска
неблаговремено уложене жалбе);

(због ненадлежности, као непотпун, због

3. 38 закључка о обустави поступка.
4. 3 уступљена надлежном органу
Због непоштовања општинских Одлука против одговорних и физичких лица, поднета су
укупно 5 захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним Прекршајним судом у
Лесковцу.
Од стране Прекршајног суда у Лесковцу - Одељење у Медвеђи, овом одсеку (органу)
достављено је :
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−

3 решења Прекршајног суда у Лесковцу-Одељење у Медвеђи;

−

2

пресуде Прекршајног суда у Лесковцу- Одељење у Медвеђи;

На основу донетих решења и пресуда Прекршајног суда у Лесковцу- Одељење у
Медвеђи, изречене су новчане казне у укупном износу од 20.000,00 динара.
У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, општинских Одлука,
Уговора о поверавању делатности хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица на
територији општине Медвеђа, комунални инспектор је у извештајном периоду изадо 10 налога
за спровођење акције хватања паса луталица.
У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, општинских Одлука,
комунални инспектор је у извештајном периоду издавао налоге по питању одржавања јавне
хогијене и чистоће на територији општине Медвеђа, гробаља, одржавања јавних зелених
површина, укјлањања предмета и ствари са јавних површина, уклањања и чишћења комуналног
чврстох отпада, грађевинског материјала, као и по питању довођења површина јавне намене у
првобитно- технички исправно стање, по којима су предузећа, јавно комунално предузеће,
предузетнци, физичка и правна лица поступали. Од укупног броја предмата 62 у извештајном
периоду је решено и 47 архивирано, 15-предмета је у току решавања.
Из предходног извештајног периода је пренето 4 предмета која су решена и архивирана.
Комунални инспектор је у извештајном периоду поступао:
−

контроли постављања и одржавања објеката, уређаја и др.предмета на јавним површинампостављање мањих монтажних објеката (киосци, летње баште, покретне тезге и др.);

−

контроли заузећа јавних површина грађевинским материјалом, огревом предметима и
стварима;

−

контроли раскопавања јавних површина и предузимања мера за довођење истих у
првобитно-технички исправно стање;

−

сузбијање депонивања комуналног отпада на површинама јавне намене на територији
општине Медвеђа, у сарадњи са ЈКП “Обнова“ Медвеђа, а у интересу заштите чистоће на
јавним и другим површинама,

−

контрола стања уличних отвора;

−

одржавања и уређења јавних зелених површина;

У току 2016. године обављено је неколико саветодавних посета код правних и физичких
лица, где је доношењем аката са препорукама указано на поступање у складу са Законом.
У току вршења инспекцијског надзора, уочени су као најчешћи проблеми-неусаглашеност
општинских Одлука које регулишу материју комуналне делатности са одредбама Закона о
комуналним делатностима и другим законима.
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3.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У Одсеку за инспекцијске послове, на пословима инспекције за заштиту животне
средине, у извештајном периоду радио је 1 инспектор за заштиту животне средине.Инспектор
за заштиту животне средине поступао је у складу са правима, дужностима и овлашћењима која
су прописана следећим законима:
−

Закон о заштити 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 од нејонизјућег зрачења;

−

Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр.129/07);

−

Закон о државној управи (“Сл.гл.РС“,бр.79705,101/07,95/10 и 99/14);

−

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01, и „Сл.гл.РС“,, бр.
30/2010),

−

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гл.РС“, бр.21/16);

−

Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр,36/15)

и других прописа донетих на основу Закона

3.2.1

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је покренуо 22
поступака, при томе:
−

18 поступака покренуто је по службеној дужности,

−

4 поступка по представци странке.

Инспектор за заштиту животне средине је у извештајном периоду, у управном поступку
донео
1. 9 решења донета са мером налагања ради отклањања незаконитости у поступању и
пословању надзираних субјект,
2.

2 закључка о одбацивању поднеска
неблаговремено уложене жалбе);
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3. 9 закључка о обустави поступка.
4. 2 уступљена надлежном органу
Обзиром да је због подељених надлежности, област управљања отпадом, предмет надзора
републичке инспекције за заштиту животне средине и локалне инспекције за заштиту животне
средине, инспекцијски надзор је координисано обављен од стране наведене инспекције у
Концерну “Фармаком МБ“-Рудник Леце, где су на основу утврђених чињеница и откривених
незаконитости у току инспекцијског надзора донета решења са мерама за отклањање
откривених незаконитости.
У току 2016. године обављено је неколико саветодавних посета код правних и физичких
лица, где је доношењем аката са препорукама указано на поступање у складу са Законом о
заштити животне средине, чиме је извршена додатна усклађеност надзираних субјеката са
законом.
У периоду од фебруара до маја 2016. гоодине референт је радио по овлашћењу као
саобраћајни инспектор.
У наведеном периоду је покренуто 9 поступака од којих :
9 поступака по представци-захтеву странке;
У управном поступку донета су:
2 решења о испуњености услова;
3 решења са мером налагања ради отклањања незаконитости;
1 закључак о одбацивању
неблаговремено уложено

поднеска

(због

ненадлежности,

као

непотпун,

због

3 уступљена надлежном органу
Због непоштовања општинске Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним и
некатегорисаним путевима на територији општине Медвеђа („Сл.гл.РС“, бр. 05/2010), против
физичких лица је поднет захтев за покретање прекршајног поступка преднадлежним
Прекршајним судом у Лесковцу-Одељење у Медвеђи.
Од стране Прекршајног суда у Лесковцу –Одељење у Медвеђи овом органу је достављена:
1 пресуда Прекршајног суда у Лесковцу –Одељења у Медвеђи
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

3.3

У извештајном периоду на пословима и радним задацима грађевинске инспекције радио
је 1 грађевински инспектор.
Грађевински инспектор је вршио инспекцијски надзор над изградњом и употребом објекта
у складу са:
−

Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“,бр.12/09, 24/11,121/12,132/14 и 145/14);
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Грађевински инспектор је поступао и у складу са правима, дужностима и овлашћењима која
су прописана следећим законима:
−

Закону о озакоњењу објеката(„Сл.гл.РС“, бр.96/15);

−

Закон о одржавању стамбених зграда („Сл.гл.РС“, бр.43/93);

−

Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл.РС“, бр. 96/15)

3.3.1

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Крајем новембра месеца 2015. године, донет је Закон о озакоњењу објеката
(“Сл.гл.РС“,бр.96 /2015), тако да је грађевинска инспекција започела са спровођењем истог,
доношењем Програма пописа незаконито изграђених објекта.
Грађевинска инсепкција је, у извештајном периоду, приликом вршења инспекцијског
надзора покренула укупно 35 управних поступака, од тога:
−

по службеној дужности 14,

−

по представци –пријавама странки 21

Како у предходној години није окончано 9 предмета, то је поступање по њима настављено у
2016. години, тако да је укупан број предмета који је вођен у извештајном периоду 45.
У складу са законским одредбама у управном поступку донео:
1. 15 решења, од којих су:
−

10 решења са мером забране;

−

5 решења којима се налажу одређене мере рушења бесправно саграђених објеката

−

3 решења о затварању градилишта;

2. 2 закључка о одбацивању (због ненадлежности, као непотпун, због неблаговремено
уложене жалбе);
3. 11 закључка о обустави поступка;
4. 2 уверења о непостојању грађевинског објекта на предметној кат.парцели;
5.

5 закључка о дозволи извршења.

У току 2016. године прослеђена су 2 предмета Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије на даље решавање по поднетим жалбама на:
−

решења;

−

закључке о дозволи извршења;

−

на решење о затварању градилишта.
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У извештајном периоду по Закону о озакоњењу донето је 1344 решења о рушењу која су у
поступку решавања код надлежног органа.
Грађевинској инспекцији општине Медвеђа упућен је 1 предмет у вези објекта склоног паду.
У извештајном периоду упућено је : 3 писана обавештења ПС Медвеђа, и то:
−

3 о затварању градилишта.
3.4 САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Задатак саобраћајне инспекције је вршење послова инспекцијског надзора у обављању
локалног превоза путника (линијског и ванлинијског) превоза ствари и превоза за сопствене
потребе, ауто-такси превоза путника, вршење послова инспекцијског надзора у погледу
коришћења и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу. На пословима и
радним задацима саобраћајне инспекције радио је 1 саобраћајни инспектор.
Приликом одлучивања о правима и обавезама грађана општине Медвеђа, саобраћајна
инспекција примењује следеће Законе, Одлуке, Упутства, Правилнике:
−

Закон о превозу у друмском саобраћају; (“Службени гласник РС” бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06, 31/11)

−

Закон о превозу путника у друмском саобраћају; (“Службени гласник РС” бр. 68/2015)

−

Закон о превозу терета у друмском саобраћају; (“Службени гласник РС” бр. 68/2015)

−

Закон о јавним путевима; („Службени гласник РС“ бр.101/05,123/07, 101/11)

−

Закон о инспекцијском надзору; („Службени гласник РС“, бр.36/15)

−

Одлука о поверавању обављања комуналне делатности превоза путника у приградском
саобраћају на територији општине Медвеђа; (Службени гласник града Лесковца” бр.48/2012)

−

Одлука о организацији и начину обављања приградског превоза путника на територији
општине Медвеђа; (“Службени гласник града Лесковца” бр.6/2011)

−

Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Медвеђа; (Службени гласник
града Лесковца” бр.3/2012)

−

Одлука о одређивању аутобуских стајалишта по врсти превоза за линијски превоз путника
на територији општине Медвеђа; („Службени гласник општине Лесковац“ бр. 6/96)

−

Одлука о измени и допуни Одлука о одређивању аутобуских стајалишта по врсти превоза за
линијски превоз путника на територији општине Медвеђа; („Службени гласник општине
Лесковац“ бр. 12/03)

−

Одлука о поклапању магистралних путева кроз насељена места на територији општине
Медвеђа; („Службени гласник општине Лесковац“ бр. 6/05)

−

Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Медвеђа;
(Службени гласник општине Лесковац” бр.2/04)
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−

Одлука о измени одлуке локланим и некатегорисаним путевима на територији општине
Медвеђа (Службени гласник општине Лесковац” бр.5/10)

−

Одлука о регулисању безбедности саобраћаја за насељено место Медвеђа („Службени
гласник општине Лесковац“ бр. 11/97)

−

Одлука о општинској саобраћајној инспекцији

3.4.1

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

У 2016. години саобраћајни инспектор је у највећој мери био ангажован на контроли превоза
путника у ванлинијском и линијском превозу, ауто-такси превозу,утврђивању услова за возила
којима се обавља ауто-такси превоз путника, контролу нерегистрованог превоза тзв.“дивљег“
превоза, заштите локалних и неконтролисаних путева.
У извештајном периоду на основу извршених контрола у јавном превозу и приликом контроле
општинских путева покренуто је 11 поступака, од којих:
- 4 поступака по службеној дужности;
- 7 поступака по представци –захтеву странака.
Због неправилности у раду приликом обављања јавног превоза донето је:
- 1 решење о искључењу из саобраћаја у ванлинијском превозу;
Приликом контроле линијског превоза путника поднет је један захтев за покретање
прекршајног поступка Прекршајном суду у Лесковцу.
У области контроле коришћења и и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица
на територији општине Медвеђа донета су:
- 4 решења;
- 1 поднет захтев за покретање прекршајног поступка код Прекршајног суда у Лесковцу.
У току 2016. године обављено је неколико саветодавних посета код правних и физичких
лица, где је доношењем аката са препорукама указано на поступање у складу са Законом.
3.5.ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

У извештајном периоду на пословима и радним задацима грађевинске инспекције радио
је 1 просветни инспектор. Просветни инспектор је вршио надзор над радом установа у погледу
спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката ,
остваривање права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених,
обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања,
занемаривања и страначког организовања и деловања у установи, поступка
уписа у школу.
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Просветни инспектор поступао је у складу са правима, дужностима и овлашћењима која
су прописана следећим законима:
−

Закон о основама система образовања и васпитања;

−

Закон о предшколском васпитању и образовању;

−

Закон о основном образовању и васпитању;

−

Закон о средњем образоваању и васпитању;

−

Закон о образовању одраслих

и других прописа у области образовања и васпитања и општих аката,

3.5.1 ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

У извештајном периоду просветни инспектор је покренуо 28 поступака, при томе:
-16 поступака по службеној дужности;
12 поступка по представци-захтеву странака
Просветни нспектор је у извештајном периоду, у управном поступку донео:
-26 решења, од којих су:
-16 ,решења донета са мером налагања ради отклањања незаконитости, неправилности у
поступању и пословању надзираних субјекта-установе,
1 обавештење о ненадлежности.
Од укупно 28 предмета, 26 предмета су решена , од којих је било и 18 контролних прегледа док
су 2 предмета у раду. У току је вршење редовних инспекцијских надзора, као и верификација за
7 установа за школску 2016/2017 годину.
У току 2016. године обављено је неколико саветодавних посета код правних и физичких лица,
где је доношењем аката са препорукама указано на поступање у складу са Законом.
У извештајном периоду просветни инспектор је остваривао сарадњу са Министарством
просвете, науке, и технолошког развоја, инспектором за рад Јабланичког округа, ПУ Лесковац,
Центром за социјални рад, Интересорном комисијом и другим органима државне управе и
локалне самоуправе.
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