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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ O РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА 2015-год.
Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове који се односе на инспекцијски надзор у
грађевинској и комуналној области и у области саобраћаја и путева. Поред наведених послова обавља и
послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе.
Секретаријат има укупно 36 (2 наодређено време) запослених од којих је 24 инспектора и то: 13
комуналних инспектора (2 на одређено време), 6 инспектора за саобраћај и путеве , 3 грађевинска инспектора,
2 ком. инспектора -извршитеља.
Радећи по службеној дужности и пријавама грађана Секретаријат је остварио резултате који су приказани у
наредних 9 табела :

ТАБЕЛА бр. 1
НОВООТВОРЕНИ ПРЕДМЕТИ
Одељење комуналне инспекције
Одељење инспекције за саобраћај и путеве
Одељење грађевинске инспекције
Одељење за управно-правне послове и послове извршења
УКУПНО

1489
987
238
158
2872

ТАБЕЛА бр. 2
ИЗДАТА РЕШЕЊА СТРАНКАМА У ПОСТУПКУ
Одељење комуналне инспекције
Одељење инспекције за саобраћај и путеве
Одељење грађевинске инспекције
Одељење за управно-правне послове и послове извршења
УКУПНО

1022
155
147
17
1341

ТАБЕЛА бр. 3
ИЗДАТИ ЗАКЉУЧЦИ О ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА
Одељење комуналне инспекције
Одељење инспекције за саобраћај и путеве
Одељење грађевинске инспекције
Одељење за управно-правне послове и послове извршења
УКУПНО

486

16
9
511

Инспектори Секретаријата за инспекцијске послове у свом раду примењују 12 закона, 5
правилника и 36 одлука Скупштине града Панчева.

ТАБЕЛА бр. 4
ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2015. године

Одељење
комуналне
инспекције
Одељење
инспекције за
саобраћај и путеве

Издати
прекршајни
налози

Наплаћени
прекршајни
налози у року
од 8 дана

Кон. и Извр.
прекршајни налози
(послати
прекршајном суду)

Извршени
прекршајни
налози од
прекршајног
суда

Неизвршени
прекршајни налози
од прекршајног
суда

585
(5.850.000 дин.)

334
(1.726.500 дин.)

242
(2.420.000 дин.)

49
(222.500 дин.)

193
(1.930.000 дин.)

627

276

(6.270.000 дин.)

(1.495.000 дин.)

310
(3.100.000 дин.)

4
(20.000 дин.)

306
(3.060.000 дин.)

1212
610
(12.120.000 дин.) (3.221.500 дин.)

552
(5.520.000 дин.)

53
(242.500 дин.)

499
(4.990.000 дин.)

Одељење
грађевинске
инспекције
Одељење за
управно правне
послове и послове
извршења
УКУПНО

Из табеле се види да су инспектори прекршиоцима издали 1212 прекршајних налога. У року од 8
дана, прекршиоци су платили новчану казну (умањену за 50%) за 610 издатих прекршајних налога, а што
изражено у процентима износи 50,33%.
Инспектори су 552 копије прекршајних налога са констатацијом коначности и извршности упутили
на даљу надлежност Прекршајном суду у Панчеву, од којих је Прекршајни суд решио 53 што изражено у
процентима износи 9.60%, а није решио 499 што изражено у процентима износи 90.39%.
У одељењу комуналне инспекције остало је у раду 9 прекршајних налога, а у одељењу
инспекције за саобраћај и путеве 41 прекршајни налог у раду.

У табели бр. 5 је приказан број издатих прекршајних налога као и њихово кретање и статус код Прекршајног
суда Панчево.
ТАБЕЛА бр. 5
ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ ЗА ПЕРИОД 2014. и 2015. године
Наплаћени
Прекршајни
налози у року
од 8 дана

Кон.и извр.
прекршајни
налози
(послати
прекршајном
суду)

Извршени
прекршајни
налози од
прекршајног
Суда

Неизвршени
прекршајни налози
од прекршајног
Суда

Одељење комуналне
1138
инспекције
(9.941.550дин.)

652
(3.343.550 дин.)

466
(4.660.000 дин.)

183
(1.830.000 дин.)

283
(2.830.000 дин.)

Одељење инспекције
за саобраћај и путеве

1048
(9.880.000дин.)

385
(1.995.500 дин.)

633
(6.330.000 дин.)

6
(60.000 дин.)

627
(6.270.000 дин.)

Одељење грађевинске
инспекције

3
(15.000 дин.)

3
(15.000 дин.)

Издати
прекршајни
налoзи

Одељење за управно
правне послове и
послове извршења
УКУПНО

2189
1040
1099
189
(19.836.550 дин.) (5.354.050 дин.) (10.990.000 дин.) (1.890.000 дин.)

910
(9.100.000 дин.)

Од 01. марта 2014. године, инспектори су прекршиоцима издали 2189 прекршајних налога. У року од 8 дана,
прекршиоци су платили новчану казну (умањену за 50%) за 1040 издатих прекршајних налога што изражено у
процентима износи 47,51%.
Инспектори су 1099 копија прекршајних налога са констатацијом коначности и извршности упутили
на даљу надлежност Прекршајном суду у Панчеву, од којих је Прекршајни суд решио 189, што изражено у
процентима износи 17,19%, а није решио 910 што изражено у процентима износи 82,80%.
У одељењу комуналне инспекције налази се у раду 9 прекршајних налога, а у одељењу
саобраћајне инспекције налази се 41 прекршајни налог.

У табели бр.6 поред броја поднетих кривичних пријава, приказан је и број поднетих прекршајних
пријава против прекршиоца који су учинили прекршај за који није прописано издавање прекршајног налога.
ТАБЕЛА бр. 6
ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПАНЧЕВУ:
за 2015. годину:
Поднесени
захтеви за
покретање
прекршајног
поступка

Поднесене
кривичне
пријаве

Доспела решења
из прекршајног
суда

Решени предмети из суда :

Нерешени
предмети

за период 2014. годину

Није доказана
кривица

крив

Одељење
комуналне
инспекције

1

856
(4.280.000 дин.)

481

375
(1.875.000 дин.)

Одељење
инспекције за
саобраћај и путеве

14

1551
(31.038.077 дин.)

1312

239
(3.001.000 дин.)

15

2407
(35.318.077 дин.)

1793

614
(4.876.000 дин.)

Одељење
грађевинске
инспекције

17

Одељење за
управно-правне
послове и послове

извршења
17

УКУПНО

ТАБЕЛА бр. 7
ДОСПЕЛЕ ПРЕСУДЕ И РЕШЕЊА ОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У 2015. год.

ПРЕСУДЕ И РЕШЕЊА

Одељење комуналне
инспекције
Одељење инспекције
за саобраћај и путеве

УКУПНО

КРИВИ

856
(4.280.000 дин.)

375

1551

239

(31.038.077дин.) (3.001.000 дин.)

ПРАВ
ОСНА
ЖНЕ

ОСЛО
БОЂЕ ЗАСТАРЕЛИ
НИ

ОБУСТ
АВА

35

367
(1.834.000 дин.)

46

256

92

785
(16.619.500 дин)

256

127

1152
(18.453.500 дин.)

ПРЕКИД
ОДБАЧ А СЕ
ЕНЕ
ПОСТУП
АК
9

24

406

10

19

452

19

43

Одељење грађевинске
инспекције
Одељење за управноправне послове и
послове извршења
УКУПНО
Исказано у процентима

2407

(35.318.077дин.)
100,00%

614
25,5%

10,6% 5,27%

47,86%

18.77% 0,78%

1,78%

ТАБЕЛА бр. 8
ДОСПЕЛЕ ПРЕСУДЕ И РЕШЕЊА ОД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У 2014. и 2015. год.
(за период од 2011. до 31.децембра 2015.)

ПРЕСУДЕ И РЕШЕЊА

УКУПНО

КРИВИ

Одељење комуналне
инспекције

1804

843

Одељење инспекције
за саобраћај и путеве

2173

694

3977
100,00%

ПРЕКИД
ПРАВОС ОСЛОБ ЗАСТАРЕ ОБУСТ ОДБАЧ
А СЕ
НАЖНЕ ОЂЕНИ
ЛА
АВА
ЕНЕ ПОСТУП
АК

92

1065

94

44

67

323

164

1034

368

88

118

1537

323

256

2099

462

132

185

38,64%

8,12%

6,43%

52,77%

Одељење грађевинске
инспекције
Одељење за управноправне послове
УКУПНО
Исказано у
процентима

11,61% 3,31%

4,65%

У табели бр. 8 изражене пресуде и решења доспелa Секретаријату за инспекцијске послове од
стране Прекршајног суда закључно са 31. децембром 2015. године.
ТАБЕЛА бр. 9
АРХИВИРАНИ ПРЕДМЕТИ
Предмети архивирани у року
Предмети који су архивирани трајно
УКУПНО

67
2552
2619

У табели бр. 9 приказан је статус архивираних предмета обрађених у секретаријату за
инспекцијске послове.
Дана 27.11.2015.г. ступио је на снагу Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 96/15)
Дана 25.12.2015.г. Одељење грађевинске инспекције Секретаријата за инспекцијске послове
поступајући у складу са чланом 7. ставом 1. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 96/15),
сачинило Предлог програма пописа незаконито изграђених објеката на територији града Панчева који је
достављен Начелнику градске управе града Панчева дана 25.12.2015.г на разматрање и доношење.
Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14) у
члану 171. ставу 2. предвиђа, како обавезу органа надлежног за послове грађевинске инспекције да сачини
Програм уклањања објеката тако и одговорност за његово извршење. Део поменутог програма су план и
оперативни план рушења (уклањања ) објеката, којим би требало утврдити како редослед тако и датуме
извршења, као и предрачун трошкова за уклањање објеката.
Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. Гласник РС“ бр.
27/15) у члану 4. ставу 4. прописује: „План се сачињава за сваки квартал, најкасније 15 дана пре почетка
квартала“ а у ставу 5. истог члана: „Квартали почињу 1. јануара, 1. априла, 1. јула и 1. октобра.“
Поступајући у складу са горе наведеним одредбама Закона и Правилника, овај Секреатријат је
сачинио Програм, План и Оперативног плана уклањања објеката за квартале који почињу 01.јула.2015.г.
01.октобра.2015.г. и 01.јануара 2016.г. који су објављени на интернет страници града Панчева.

Ступањем на снагу (30.04.2015.год.) Закона о инспекцијском надзору (“Сл.Гласник РС”,бр.36/15),
Градоначелник града Панчева је дана 12.11.2015..године донео Решење (број:II-06-020-7/2015-390) о
образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града
Панчева.
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева израдио је предлог контролних
листа из области изворних надлежности Одељења комуналне инспекције, Одељења инспекције за саобраћај и
путеве, Одељења грађевинске инспекције и Одељења за управно правне послове и послове извршења.
Комисија за координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности града Панчева је одржала
прву редовну седницу бр.VIII-28-06-33/2015-1 од 25.12.2015.године, на којој је усвојен Пословнок о раду,
контролне листе и годишњи План инспекцијског надзора за 2016.годину.

СЕКРЕТАР
Mилован Ћировић

