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I УВОД 
 
Oдељење за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација  је 
део Градске управе Града Вршца и обавља послове на територији Града Вршца 
са седиштем у Вршцу, Трг победе бр. 1. Од 15.09.2017. године променила се 
организациона структура у Градској управи града Вршца и све инспекције осим 
локаклне пореске су обједињене у оквиру Одељења за инспекцијске послове, 
послове одбране и ванредних ситуација. 
 
Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и послове одбране и 
ванредних ситуација Градске управе града Вршца за 2022. годину сачињен је у 
складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ 
бр.36/2015). 
  
За припрему Годишњег извештаја о раду Одељења за инспекцијске послове и 
послове одбране и ванредних ситуација Градске управе града Вршца поред 
обавезних елемената, коришћени су подаци и информације добијене праћењем и 
анализом стања у области инспекцијског надзора у делокругу инспекције (подаци 
и информације добијене помоћу контролних листа, непосредним прикупљањем 
података, затим подаци и информације прибављене од државних органа и 
ималаца јавних овлашћења, статистички и други подаци, подаци и информације 
добијене анализом управне, судске и пословне праксе и обављањем других 
сродних послова).  
 
 

 
 

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 
 

  РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА 

 

  

      

  ИНСПЕКТОРИ 
 

  

      

Комунални 
инспектор 

Просветни 
инспектор 

Инспектор за 
заштиту животне 

средине 

Саобраћајни 
инспектор 

Грађевински 
инспектор 

 

 
 

- ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ И ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 
ЗАШТИТЕ И БЕЗBЕДНОСТИ НА РАДУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

- ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА  РЕШЕЊА  

 
 

 

 

 



 

III КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА   

 
Број инспектора на крају 2022. године у комуналној инспекцији је 5 инспектора, сви са 
високом стручном спремом.  

 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 

1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну делатност: 

контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа, 

надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности; 

2. Надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката; Надзор на 

коришћењем јавних површина и комуналних објеката; Надзор над враћањем јавне 

површине у првобитно стање; 

3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности: 

одржавање чистоће у граду, обезбеђивање јавног осветљења; одвожења и депоновања 

смећа; одржавања зелених и рекреативних површина; обављања делатности одржавања 

гробља и сахрањивања; обављања погребних делатности; послова зоохигијенске службе; 

пружања пијачних услуга; одржавања путева и улица и других јавних површина у граду; 

пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода; држања 

домаћих животиња; спровођење Одлуке о локалним комуналним таксама; спровођење 

Одлуке о кућном реду; спровођења одредаба Закона о становању и одржавању зграда, 

одржавања споменика и других амбијенталних скулптура; коришћења јавних 

паркиралишта; придржавања прописаног радног времена угоститељских и других објеката 

у граду, постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у граду; 

функционисање појединих сеоских водовода; 

4. Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то у области трговине ван продајног 

објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања радног 

времена и истицања пословног имена. 

5.. Комунални инспектор је током претходне године у оквиру члана у комисији за 

категоризацију угоститељских објеката за смештај вршио оцену квалитета смештајних 

капацитета и учествовао у давању одобрења за регистрацију истих. Као члан комисије, 

комунални инспектор је изашао 25 пута на терен. 

Заједнички надзор комуналне инспекције: Комунална инспекција је вршила заједничке 

надзор са саобраћајном, грађевинском, инспекцијом за заштиту животне средине, 

санитарном и тржишном инспекцијом. 

Саветодавни инспекцијски надзор: Поред редовних надзора, комунална инспекција је 

превентивно и саветодавно деловала. Том приликом, комунална инспекција је упознала 

привредне субјекте и физичка лица са одредбама Закона о инспекцијском надзору и 

обавезама које проистичу из њега као и са одредбама Закона о становању и одржавању 

зграда, Одлуком о радном времену угоститељских објеката и Одлуком о одржавању и 

заштити јавних зелених површина, Одлуком о постављању објеката на површинама јавне 

намене, Одлуком о држању домаћих животиња, Одлуком о сахрањивању и гробљима, 

Одлуком о обављању делатности Зоохигијене. 

 



 

Резултати:  

У табеларном приказу дат је обим извршених активности:  

Aктивност Број  

Извршених инспекцијских прегледа 1615 

Редовних инспекцијских прегледа 1 

Ванредних инспекцијских прегледа 1614 

Донетих решења 46 

Донетих прекршајних налога 32 

Записници 101 

Службене белешке 215 

Дописи, обавештења  155 

 

 

IV ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА 

СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У оквиру одељења је инспекција за заштиту животне средине која обавља онај део 

поверених послова из области заштите животне средине који се односи на инспекцијски 

надзор и контролу по свим важећим Законима и прописима заштите животне средине, 

који су у примени.  

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са високом 

стручном спремом. 

Приликом инспекцијског надзора, инспектор за заштиту животне средине дужан је да се 

придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

1) Примена закона и других прописа којима се уређује заштита ваздуха од загађења, за 

које дозволу за изградњу дају надлежни органи града 

2) Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке 

3) Спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја 

и налагање подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину 



4) Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта 

инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града 

издаје дозволу 

5) Надзор над управљањем отпадом (третман, одлагање, рециклажа) за сва постројења и 

активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган Града 

6) Заштита о нејонизујућег зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак 

рада даје надлежни орган Града 

7) Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних 

добара на заштићеним подручјима који су актом града проглашена заштићеним 

подручјима 

8) Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине 

9) Вођење управног и извршног поступка 

10) Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине 

11)  Подношење захтева за покретање прекршајног поступка 

12)  Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

Надзор: 

Инспектор за заштиту животне средине обавља надзор над применом прописа у оквиру 

послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на 

основу закона и других прописа у области заштите животне средине. 

Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора:  

-Примена закона и других прописа којима се уређује заштита животне      

-Примена закона и других прописа којима се уређује заштита од штетног деловања буке 

-Утврђивање испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности 

-Контрола спровођења мера заштите животне средине утврђених Студијом о процени 

утицаја и налагања подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о 

процени утицаја на животну средину 

-Контрола поступања са неопасним отпадом 

-Надзор над применом техничких стандарда заштите животне средине, спровођење мера 

за заштиту животне средине и контрола стања животне средине утврђених решењем, 

дозволом, односно другим обавезујућим актима којима се одређују услови за рад 

постројења 

-Надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног 

и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града Вршца 

издаје дозволу 

-Заштита од нејонизујуђих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак 

рада даје надлежни огран Града 



-Спровођење мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних 

добара на заштићеном подручјима који су актом Града проглашени заштићеним 

подручјима 

-Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови  инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине 

-Вођење управног и извршног поступка 

-Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског 

надзора у области заштите животне средине 

-Подношење захтева за покретање прекршајног потупка, подношење пријаве за 

покретање поступка за привредни преступ и подношење кривичне пријаве 

-Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору 

Заштита ваздуха: вршени су инспекцијски надзори у вези емисије загађујућих штетних 

материја у ваздух из индивидуалних ложишта из домаћинстава у складу са Законом о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-

др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) и Законом о заштити ваздуха 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013) и подзаконским актима.  

Број инспекцијских надзора у 2022. години: 8 

Број редовних инспекцијских надзора: 5 

Број ванредних инспекцијских надзора: 2 

Број саветодавних посета: 1 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката: 0 

Број решења: 6 

Заштита од буке: У области заштите од буке у животној средини у затвореном и 

отвореном простору у 2022. години инспекција је решавала већином, у ванредним 

инспекцијским прегледима, по пријавама грађана. У случајевима где је инспекција била 

надлежна поступало се сходно Закону о заштити животне средине („Службени гласник 

РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и 

14/2016), Закону о заштити од буке („Службени гласник РС“ бр. 96/2021), Уредби о 

идикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, 

75/2010), Осим угоститељских објеката који су најчешће били предмет пријава бука је 

мерена и у привредним субјектима против којих су подношене пријаве, а имали су 

стационарни извор буке (апарат, машина, опрема...) коју је било могуће измерити. Такође 

су у појединим случајевима, где се јавило прекорачење дозвољеног ниво буке, налагане 

мере (техничко – технолошке или акустичне) ради смањења нивоа буке испод граничне 

вредности. 

Број инспекцијских надзора у 2022. години: 11 

Број редовних инспекцијских надзора: 3 

Број ванредних инспекцијских надзора: 7 



Број превентивних инспекцијских надзора: 1 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката: 0 

Број поднетих прекшајних пријава: 0 

Број издатих решења: 6  

Област управљања отпадом: 

Број инспекцијских надзора у 2022. години: 6 

Број редовних инспекцијских надзора: 5 

Број ванредних инспекцијских надзора: 1 

Број превентивних инспекцијских надзора: 0 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката: 1 

Заштита од нејонизујућих зрачења: 

Број инспекцијских надзора у 2022. години: 0 

Број редовних инспекцијских надзора: 0 

Број ванредних инспекцијских надзора: 0 

Број превентивних инспекцијских надзора: 0 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката: 0 

Процена утицаја на животну средину: По основу Закону о заштити животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 

43/2011-одлукаУС и 14/2016), Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), извршена јесу инспекцијске контроле над 

спровођењем мера и обавеза носиоца пројекта из Студије о процени утицаја на животну 

средину. Извршена је контрола спровођења мера заштите животне средине у објектима 

којима је надлежни орган у објектима за које је издато решење да није потребна израда 

студије о процени утицаја. Контролом мера, код оних оператера код којих су уочене неке 

неправилности, решењем је наложено уклањање истих.  

Област заштите животне средине од загађења /процена утицаја  

  На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора за 2022. годину 

планирано је да инспектори поред редовних инспекцијских надзора, обављају и ванредне 

инспекцијске надзоре. 

Број инспекцијских надзора у 2022. години: 4 

Број редовних инспекцијских надзора: 1 

Број ванредних инспекцијских надзора: 3 (утврђивање услова: IPARD, издавање лиценце 

за енергетске делатност)  

Број превентивних инспекцијских надзора: 0 

Број инспекцијских надзора код нерегистрованих субјеката:0 



Број решења: 1  

Заједничке инспекције: Инспекција за заштиту животне средине је имала заједничке 

акције надзора са комуналном инспекцијом ванредни инспекцијски надзори по пријави. 

грађана на буку и рад угоститељских објекта, као и са инспектором ПУ Вршац.  

Нерегистровани субјекти: Током 2022. године, инспектор за заштиту животне  средине 

приликом инспекцијских надзора утврдио је једног оператера без дозволе за управљање 

отпадом на територији града Вршца у оквиру надлежности коју контролише постоје 

нерегистровани субјекти.  

Саветодавни инспекцијски надзор: приликом инспекцијских прегледа инспекција је 

упознала странке са Законом о инспекцијском надзору и обавезама које проистичу из 

њега, а првенствено са контролним листама, начином попуњавања. Такође приликом 

инспекцијских надзора код власника и/или држаоца извора буке са новим Законом о 

заштити од буке. 

Инспекција извршила је једну саветодавну посету код правног лица на њихов захтев у 

предмету испуњења обавезе оператера постројења за сагоревање.    

Резултати: Инспекцијски надзори вршени су у складу са Годишњим планом инспекцијског 

надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину, који је сагласно одредби 

члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору објављен на интернет страници Градске 

управе Града Вршца: www.vrsac.com 

Инспекција за заштиту животне средине Градске управе градa Вршца поступала је и 

спроводила активности у складу са донетим Планом рада за 2022. годину, на који је 

позитивно мишљење дао Министарство заштите животне средине, Сектор за надзор и 

превентивно деловање у животној средини. 

Послови ван инспекцијског надзора:  

- Током 2022. године инспектор је вршио послове ван инспекцијског надзора:  

- припремио предлог техничке спецификације за вршење услуга сузбијања комараца, 

крпеља и системска дератизација на територији Града Вршца за 2022. годину, 

- у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања комараца, крпеља и системска 

дератизација на територији града Вршца и насељених места, по посебном решењу 

начелника управе Града Вршца, инспектор је, као именовано службено лице, пратио 

акцију: 

- два третмана одраслих форми комараца, уређајима из ваздуха, која обухвата територију 

Града Вршца и насељена места Павлиш, Влајковац, Месић, Уљма, Куштиљ, Војводинци и 

Стража (3400 ha) у извођењу Завода за ДДД "Екосан", Београд и Привредне авијације, 

- пратио пет третмана одраслих форми комараца, хладним замагљивањем уређајима са 

земље на локалитетима у Вршцу и насељеним местима Павлиш Ватин, Велико 

Средиште,Влајковац, Војводинци, Гудурица, Загајица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали 

Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић, Орешац, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица, 

Стража, Уљма, Шушара,Павлиш, Влајковац, Месић, Уљма, Куштиљ, Војводинци и 

Стража, (2475 ha) у извођењу Завода  за ДДД "Екосан", Београд, 



- пратио третман ларви комараца, током периода април-септембар, хладним 

замагљивањем уређајима са земље, на подручју Вршца (800 ha биолошким средством и 

300 ha хемијским средством), у извођењу Завода за ДДД "Екосан", Београд, 

- пратио акцију сузбијање крпеља и системску дератизацију од по два третмана, током 

периода април-септембар, у извођењу Завода  за ДДД "Екосан", Београд. 

- пратио акцију сузбијање кућних форми комараца  на територији града у извођењу 

Завода  за ДДД "Екосан", Београд. 

- извршио укупно 21 надзора, сачинио 19, записника, обрадио 2 решења о давању 

сагласности,  вршио  редовно обавештавање јавности о вршењу будућих третмана. 

- вршио надзор над вршењем услуге о систематском мерењу буке у животној средини у 

складу са Уговором  о вршењу услуге систематског мерења буке на подручју града Вршца 

у 2022. години, као и услуге мерења квалитета ваздуха на основу Уговора о вршењу 

услуге мерења квалитета ваздуха на подручју града Вршца у 2022. години.  

Обука: Током 2022. године инспектор за заштиту животне средине присуствовала: 

- он-лине радионици у оквиру пројекта ‘’eVOC Srbija - Имплементација европског 

законодавства у области емисија испарљивих органских једињења‘’, јануар; 

- вишедневна едукација инспектора, фебруар, Тара; 

- обуци на тему корисничког упутства мобилне апликације за еколошке инспекције службе, 

Зрењанин; 

 

V ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА   

 

У календарској 2022. години, просветна инспекција, поступајући у складу са 
овлашћељима и пословима сходно Закону о просветној инспекцији и Закону о 
инспекцијском надзору извршила је: 
14 радовних надзора 

- 44 ванредна надзора 
- 11 контролних надзора 
- 12 службених  саветодавних посета 
- наложила 27 мера ради отклањања незаконитости и неправилности 
- примила 13 уступања на надлежност од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, 
Министарства просвете и МУПа,  ПС Вршац 

- 4 предмета уступила на надлежност другим надлежним органима, тј. Школској 
управи у Зрењанину 

- одслушала 2 вебинара по презентацији Министарства просвете, везано за тему 
насиља у образовним установама,  верификације  образовних установа и 
поступања инспекције у складу са прописима из области образовања и васпитања 
– (добијени су сертификати за одслушане семинаре). 

Инспекцијским надзором обухваћено је 18 образовних установа на територији Града 

Вршца, односно надзор је извршен над 18 субјеката: 

 - 1 предшколска установа,  

- 4 средње школе,  

- 1 мешовита средња и основна,  

- 1 уметничка  - основна и средња, и  

- 11 основних школа. 



VI САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  

 

ИНСПЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И ПУТЕВЕ  
 
Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о јавним 
путевима и одговарајућих подзаконских аката, Одлуке о јавном превозу путника, Одлуке о 
такси превозу и Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама. 

 
Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља 1 инспектор. 

Инспектор за послове саобраћаја и путеве у оквиру Одељења за инспекцијске 
послове, послове одбране и ванредних ситуација Градске управе Града Вршца у периоду 
од 01.01.2022. – 31.12.2022. године радио је на спровођењу важећих законских прописа и 
општинских одлука, а поред послова из надлежности инспекције обављају се и послови у 
оквиру Одељења за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине 
из области саобраћаја. 
 
Инспектор за послове саобраћаја и путеве је у оквиру Одељења за инспекцијске послове, 
послове одбране и ванредних ситуација Градске управе Града Вршца у периоду од 
01.01.2021. године до 31.12.2021. године радио на спровођењу важећих законских 
прописа и општинских одлука и то на основу: 

1. Закона о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС'', бр. 18/2016 и 95/2018); 
2. Закона о инспекцијском надзору (,,Сл. гласник РС'', бр. 36/2015, 44/2018-др. закон и 

95/2018); 
3. Закона о прекршајима (,,Сл. гласник РС'', бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016); 
4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (,,Сл. гласник РС'', бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018-др. закон, 83/2018 и 31/2019); 
5. Закона о превозу терета у друмском саобраћају (,,Сл. гласник РС'', бр. 68/2015 и 

41/2018); 
6. Закон о путевима (,,Сл. гласник РС'', бр. 41/2018); 
7. Одлуке о такси превозу (,,Сл. лист Града Вршца'', бр. 18/2016, 1/2018 и 7/2018); 
8. Одлуке о линијском превозу путника на територији општине Вршац (,,Сл. лист 

Општине Вршац'', бр. 9/2002); 
9. Одлуке о општинским путевима (,,Сл. лист Општине Вршац'', бр. 6/2015, 16/2017 и 

22/2017). 
 
У току године, од стране једног извршиоца на пословима саобраћаја и путева,  

извршено је 55 инспекцијских надзора и поступано по достављеним Службеним 
белешкама Регионалног центра граничне полиције према Румунији и Полицијске станице 
Вршац,  и то: 

У области саобраћаја: 

• 5 редовних канцеларијско-теренских инспекцијских надора у области обављања 
такси превоза; 

• 12 ванредних теренских надора у области обављања такси превоза; 

• 2 ванреднa теренскa надзорa у области обављања лимо сервиса; 

• Издато је 10 прекршајних налога у области такси превоза и поднетo je 3 захтевa за 
покретање прекршајног поступка у области саобраћаја. 
У области путева: 

• 31 редовних инспекцијских надзора у области прегледности зона раскрсница и 
саобраћајних знакова; 

• 8 ванредних инспекцијских надзора у области раскопавања коловоза; 

• Донето је 8 решења и 1 решење о извршењу. 
Поред послова инспекцијског надора, у оквиру Одељења за комуналне послове и 

стамбене послове и послове заштите животне средине извршено је још: 

• 74 редовних канцеларијско-теренских инспекцијских надзора у захтевима за 
утврђивање испуњености услова такси возила за обављање такси превоза 
(естетски преглед возила); 



• 3 редован канцеларијско-теренски инспекцијски надзор у захтевима за 
утврђивање испуњености услова путничких возила за обављање лимо сервиса; 

• 30 издатих такси дозвола за возача, као и продужавање осталих такси дозвола у 
складу са њиховим истицањем; 

• вођење Регистра такси превозника, такси возила и такси возача као и Евиденција 
превозника који обављају лимо сервис; 

 
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (,,Сл. гласник РС'', бр. 36/15, 

44/2018-др.закон и 95/2018), инспектор за послове саобраћаја и путеве доставља следеће 
показатеље о делотворности рада: 

 
1. Превентивно деловање 

У циљу спречавања и умањења вероватних настанка штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање), инспектор је 
дописима обавештавао странке о њиховим обавезама које произилазе из закона и 
општинских одлука, као и за истицање рокова за поступање по њима. 

 
2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

 
Јавност и надзирани субјекти су се правовремено информисали објављивањем 

важећих општинских аката (одлука, решења, програма, контролних листа, плана 
инспекцијског надзора...) на званичној web страници Града Вршца и слањем истих путем 
поште. 
 Информације грађанима пружале су се у седишту инспекције, на Светосавском 
тргу бр. 10, канцеларија бр. 2 и на терену приликом вршења инспекцијског надзора. 
 Пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима највише се 
односило на потребну документацију коју треба да поседују такси превозници, као и на 
примену Закона о превозу путника у друмском саобраћаја и Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају. 
 

3. Ниво усклађености пословања надзираних субјеката са законом и 
другим прописима 

 
Надзирани субјекти у 2022. години су остварили висок ниво усклађености 

пословања и поступања у складу са законом и Одлукама Града Вршца, које су се мерили 
помоћу контролних листи. 

 
4. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене над 

њима 
 

Приликом редовних и ванредних теренских инспекцијских надзора такси превоза 
путника на територији града Вршца био је утврђен један нерегистровани такси превозник. 
 

5. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 
њиховом дејству 

 
Мере које су предузимане на уједначавању праксе инспекцијског надзора 

оствариване су са органима унутрашњих послова односно припадника Саобраћајно-
полицијске испоставе ПС Вршац, као и у сарадњи са Комуналном инспекцијом Града 
Вршца и Градском инспекцијом за саобраћај Града Панчева. 

 
6. Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора 

 
Инспектор за послове саобраћаја и путеве је поступао и спроводио активности у 

складу са донетим планом рада за 2022. годину. Од укупног броја инспекцијских надзора 
код којих је вођен управни поступак, сви предмети су решени. 
 



7. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором 
кога врше друге инспекције 
 

Остварен је добар ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским 
надзором кога врше друге инспекције. То се посебно односи на на Комуналну инспекцију 
Градске управе Града Вршца. 
 

8. Материјални, технички и кдровски ресурси које инспекција користи у 
вршењу инспекцијског надзора 
 

У 2022. години на пословима инспектора за послове саобраћаја и путеве био је 
ангажован 1 извршилац. 

Инспектор располаже службеном легитимацијом и деск топ рачунаром за рад. 
9. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

 
Инспектор за послове саобраћаја и путеве придржавао се прописаних рокова за 

поступање. По извршеним инспекцијским надзорима и наложеним мерама ради 
отклањања незаконитости и неправилности надзирани субјекти су поступали у 
остављеним роковима који су опредељивани према околностима конкретног случаја 
надзора, а они који нису поступили по наложеним мерама, издат је прекршајни налог. 
 

10.  Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 
другостепених поступака, број покренутих управних спорова и њихов 
исход) 
 

Није било другостепених поступака нити је било покренутих управних спорова. 
 

 
11. Притужбе на рад инспекције 

 
У 2022. години није било притужби на рад инспектора за послове саобраћаја и 

путеве. 
12. Обуке и други облици стручног усавршавања 

 
Инспектор је присуствовао радним састанцима и семинарима који су организовани 

од стране покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и 
Координационе комисије. 

 
13. Стање у области извршавања послова инспекцијског надзора 

 
Стање у области извршавања послова инспекцијског надзора је на 

задовољавајућем нивоу. 
Постоји проблем немогућности вођења евиденције домаћег привредног друштва, 

другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника који обавља превоз терета 
за сопствене потребе, а која је предвиђена по члану 3. Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају. Евиденција се не води из разлога недоношења подзаконског акта 
одн. садржине и начина вођења ове евиденције од стране министра. 

 
14. Исход поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 
пријавама које је поднела инспекција 

     
Инспектор је поднео 3 захтева за покретање прекршајног поступка који су још увек у 
поступку код Прекршајног суда 
 

 

 

 



VII ГРАЂЕВИНСКA ИНСПЕКЦИЈA   

 

Послове надзора из надлежности грађевинске инспекције систематизацијом су 
предвиђена 3 извршиоца, док наведене послове обављају 2 инспектора са високом 
стручном спремом. 
Грађевинска инспекција извршавала је послове државне управе који су законом поверени 
локалној самоуправи а односе се на: 

- инспекцијски надзор грађевинске инспекције над спровођењем одредаба Закона о 
планирању и изградњи; 

- доношење решења за рушење објеката који су изграђени или се граде без 
одобрења за изградњу или рушења за извођење радова, налога за обуставу 
радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу или  решењу за 
извођење радова, доношење решења о затварању градилишта уколико се објекат 
гради, односно изводе припремни радови без грађевинске дозволе, као и друге 
мере прописане законом; 

- спровођење извршења по правоснажним решењима грађевинске инспекције о 
уклањању бесправно подигнутих објеката, или његовог дела; 

- предлагање програма уклањања објеката и одговора за његово извршење 
- вршење надзора над коришћењем објеката; 
- вршење послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које 

грађевинску дозволу издаје Градска управа; 
- вођење управног поступка у предметима грађевинске инспекције. 

Грађевинска инспекција примa телефонске, усмене и писмене пријаве грађана и по њима 
поступа и из своје надлежности предузима мере предвиђене законом; у току поступка 
обавезана је да  поштује и примењује одредбе Закона о општем управном поступку, као и 
Уредбу и Упутство о канцеларијском пословању; врше унос и обраду предмета  у 
електронском облику кроз информациони систем; учествују у  подношењу  надлежном 
органу кривичне и прекршајне пријаве, као и пријаве за привредни преступ против лица у 
поступку која не поступе по налогу инспектора; одговоране су за чување свих списа 
предатих и насталих у раду; подносе извештај о раду месечно, квартално и на захтев 
начелника Одељења или Министарства, као и друге извештаје у складу са потребама 
посла; 
У оквиру обједињене процедуре (ЦЕОП-а) и поднесака странака у току 2022 године 
грађевинска инспекција је имала: 
 

- 209 предмета у раду, 

- 26 архивиранa предметa, 

- 25 решења о обустави, 

- 1 решења о забрани, 

- 1 решења о затварању градилишта, 

- 1 кривична пријава 

- 209 инспекцијских прегледа, 

- 228  сачињених записника,  

- 29 усмених расправа. 

 



VIII ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ И ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, 
ЗАШТИТЕ И БЕЗBЕДНОСТИ НА РАДУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
На пословима из области одбране, противпожарне и цивилне заштите, заштите и 

безбедности на раду и ванредних ситуација нема лица које обавља те послове. Наведене 

послове су у складу са могућностима у 2022 години обављали Перица Микша комунални 

инспектор и Иван Здјелар руководилац одељења. Према Правилнику о систематизацији 

предвиђено је да наведене послове извршавају два извршиоца са високом стручном 

спремом. 

У току 2022 године вршена су ажурирања Плана одбране града Вршца,  и ради се на 

отклањању  недостатака који су уочени од стране Регионалног центра министарства 

одбране Нови Сад, отклањени су недостаци у наведеном Плану који су наложени од 

стране Инспектората одбране МО. Ажурирани су подаци у ПО града Вршца у складу са 

изменама и допунама добијеним од стране МО. Вршена је обука и пружање стручне 

помоћи од стране КМО Вршац, ЦМО Панчево као и РЦМО Нови Сад. Обављани су и 

други послови који се тичу послова одбране а које по закону ЈЛС је обавезна да 

предузима. Исти су редовно извештавани о свим променама и проблемима који се тичу 

послова одбране. Остварена је сарадња са суседним општинама у делокругу послова 

одбране и ванредних ситуација. Са МУП - Сектором за ванредне ситуације остварена је 

сардња ради решавања проблема и извршавања обавеза ЈЛС која су проистекле из 

закона и других аката који регулушу ову област, као и дешавања на терену. Исти су 

редовно извештавани кварталним извештајима као и ванредно у зависности од потреба 

која су проистицала од дешавањим на терену. Пружена је логистичка подршка фирми која 

је израђивала Процену и План заштите и спасавања за Град Вршац, Процена је урађена 

и добила је сагласност МУП-а Сектора за ванредне ситуације у Панчеву, док је План 

заштите и спасавања у завршној фази израде. Обављани су послови који се односе на 

противпожарну заштиту- ангажовање фирме за сервисирање противпожарних уређаја као 

и набавка опреме за прву помоћ и цивилни заштиту.  Пружана је стручна помоћ Градском 

штабу за ванредне ситуације у изради потребних докумената. Обављани су и други 

послове по налогу Градоначелника и Начелника градске управе а који се односе на 

делокруг послова који су прописани за наведено радно место.  

 
IX ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА  РЕШЕЊА 
  
На пословима извршења решења ради референт Здравка Болесников. 

Рад на административним пословима : 

- Примљено поднесака 724 ком, 

- Пошта послата: 445 ком, 

- Отворени омоти списа за грађевинске инспекторе: 144 ком,  

- Отворени омоти списа за саобраћајног инспектора:  24 ком, 

- Отворени омоти списа за инспектора за заштиту животне средине: 59 ком, 

- Отворени омоти списа за комуналну инспекцију: 163 ком, 

- Архивирани предмети из 2020 и 2021 године,  

- Улагана решења о озакоњењу објеката. 

 

 

 

 

 

 



 

X ЗАКЉУЧАК 

 

Oдељење за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација  града Вршца 

је током 2022. године, законито, благовремено и одговорно спроводило прописе из своје 

надлежности уз примену свих Закона и подзаконских аката по којима поступају. Потребно 

је да се на радном месту на пословима из области одбране, противпожарне и цивилне 

заштите, заштите и безбедности на раду и ванредних ситуација у складу са Правилником 

о систаматизацији изврши попуњавање наведених радних места, како би се наведени 

послови могли на време и у складу са обавезама које проистичу из Закона и осталих 

правних аката извршавати. Потребно је да се сагледају могућности набавке још једног 

возила за послове одељења с обзиром да је посао теренског типа и да је неопходна 

мобилност и ефикасност како би се послови извршавали на време.  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                               Иван Здјелар 


