


 I УВОД

Годишњи извештај о раду Секретаријата за инспекцијске послове за 2017 годину сачињен је у скалду са
чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015).

Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Панчева, је
на  одржаној  садници  дана  22.01.2018.године  једногласно  усвојила  предлог  Годишњег  извештаја  о  раду
Секретаријата за инспекцијске послове и дала позитивно мишљење, за његово објављивање на сајт града Панчева
до 31.01.2018. године.

За  припрему  Годишњег  извештаја  о  раду  Секретаријата  за  инспекцијске  послове  поред  обавезних
елемената, коришћени су подаци и информације добијене прећењем 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).  Податке  и  информације  о  броју  иформисаних,едукативних  и
упозорених  привредних  и  других  надзираних  субјеката,податке  и  информације  о  отклоњеним  и  умањеним
ризицима  деловањем  инспекције,податке  и  информације  из  извештаја  и  састанака  Комисије  за  координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Панчева.

Годишњи  извештај  о  раду  Секретаријата  за  инспекцијске  послове  за  2017.  годину,  садржи  приказ
реализованих задатака и послова, непосредне примене закона и др. прописа, праћење стања на територији града
Панчева из комуналне, саобраћајне,  грађевинске и управно правне и извршне области и реализацију Годишњег
плана инспекцијског надзора за 2018.годину.

Годишњи извештај о раду Секретаријата за инспекцијске послове за 2017. годину, садржи и податке о раду и
мере  за  унапређење  инспекцијског  надзора  и  процену  ризика,  које  је  разматрала  Комисија  за  координацију
инспекцијског надзора из изворне надлежности града Панчева.

Унутар Комисије  за  координацију  инспекцијског  надзора над пословима из изворне надлежности  града
Панчева,  образован  је  “Савет  за  процену  ризика„  на  основу  члана  7.став  2.и  чална  14.Уредбе  о  заједничким
елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“бр.81/15).  

Секретаријат  за  инспекцијске  послове  обавља  послове  који  се  односе  на  инспекцијски  надзор  у
грађевинској, комуналној области, у области саобраћаја и путева, предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања и васпитања одраслих, области заштите животне средине и области система спорта. Поред наведених
послова Секретаријат обавља и  послове спровођења  поступка  извршења за потребе Градске управе.



II ПОДАЦИ О МЕРАМА ПРЕДУЗЕТИМ РАДИ УЈЕДНАЧАВАЊА ПРАКСЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА И ЊИХОВО   ДЕЈСТВО

Комисија за координацију инспекцијског надзора на пословима из изворне надлежности града Панчева (у
даљем тексту :Комисија), предузима мере ради ефикаснијег рада инспекције на терену, затим инспекција у оквиру
вршења надзора пружа надзираним субјектима конкретне облике превентивног деловања-стручну и саветодавну
подршку  и  друге  активности  усмерене  ка  подстицању  и  подржавању  законитости  и  безбедности  пословања  и
поступања и спречавању настанка штетних последица.

        Мере су:
      
- Образовање радне групе унутар Комисије и конституисање „Савета за процену ризика“ на основу члана 7.став 2. и
члана 14.Уредбе о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“број:81/15).

-  Припрема  модела  аката  на  основу  Закона  о  инспекцијском  надзору  и  њиховом  прилагођавању  различитим
животним догађајима и ситуацијама, ризицима, повредама прописа и штетним последицама, посебним законима,
другим прописима, општим актима, организационим моделима, структурама и пословима.

- Разматрање и давање мишљења на нацрте одлука и њихово усаглашавање са Законом о инспекцијском надзору
(„Сл.гласник РС“број:36/15), Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“број:65/13 и 13/2016) и др. закона.

-  Стриктно  спровођење Годишњег плана инспекцијског  надзора за  2018.годину по приоритетима из  комуналне,
саобраћајне, грађевинске и управно правне и извршне области.

-  Израда  плана  саветодавних  службених  посета  према  надзираним   субјектима  у  граду  Панчеву  и  насељеним
местима  (из  комуналне  области  обилазак  угоститељских  објеката  на  територији  града  Панчева,  из  области
саобраћаја  саоветодавне  службене  посете  на  територији  града,  у  грађевинској  области  саветовање и  примање
странака у просторијама Секретаријата за инспекцијске послове)

- Сарадња са Начелницом Јужно банатског управног округа и МУП-ом ПУ Панчево, Комуналном полицијом Градске
управе града Панчева поводом „нелегалног јавног превоза путника„ на територији града Панчева, затим сарадња са
републичком инспекцијом за друмски саобраћај,  Покрајинским секретаријатом за енергетику,  грађевинарство и
саобраћај и Републичким инспектором за спорт и Министарство за заштиту животне средине.

-  Припрема Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018.годину (према најновијој систематизацији).

-  Прати  достигнути  ниво  координације  инспекција,  иницира  мере,  утврђује  смернице,  даје  упутства  у  циљу   у
унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, прати њихову реализацију:

– усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекције,
– унапређење инспекцијског надзора на терену,
– посећивање едукативних семинара из просветне области, заштите животне средине и спортске области
– посећивање едукативних семинара из области саобраћаја.

- У складу са Законом о озакоњењу објеката врши се издавање решења о озакоњењу, отварање нових предмета и
ажурирање, и достављање предмета надлежном Секретаријату за урбанизам, грађевинске,  стамбено-комуналне
послове и саобраћај.
     
-  Секретар Секретријата свакога понедељка у недељи одржава састанке са шефовима одељења на којима се дају
упутства  о  даљем раду,  подносе  извештаји  од  претходне  недеље  одређују  приоритети  у  решавању представки
грађана, правних лица, контактирање са комуналним предузећима Града Панчева.
 



III          ПОДАЦИ О МАТЕРИЈАЛНИМ,ТЕХНИЧКИМ И КАДРОВСКИМ РЕСУРСИМА, КОЈЕ ЈЕ    
ИНСПЕКЦИЈА КОРИСТИЛА У  ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

1.   ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

1.1  КАДРОВСКИ РЕСУРСИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Табела 1.     

Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола

1 Шеф одељења - главни комунални инспектор (100%) - самостални саветник 164

5 Комунални инспектор I  (100%) - саветник 164

5 Комунални инспектор II  (100%) - сарадник 164

2 Радно место за стручне послове из комуналне области (100%)- млађи саветник 164

1 Шеф одељења – главни саобраћајни инспектор (100%) - самостални саветник 164

5 Саобраћајни инспектор (100%) - саветник 164

1 Шеф одељења - главни грађевински инспектор (100%) - самостални саветник 164

2 Грађевински инспектор (100%) - саветник 164

3 Радно место за стручне послове из грађевинске области (100%) - сарадник 164

1 Шеф одељења просветне инспекције – просветни инспектор (100%) - самостални саветник  164

2 Просветни инспектор (100%) - саветник 164

1 Шеф одељења за друге инспекцијске послове (100%) - самостални саветник 164

1 Инспектор за заштиту животне средине (100%) - саветник 164

1 Спортски инспектор (100%) - саветник 164

1 Радно место за управно – правне послове у области извршења (100%) - саветник 164

1 Радно место за стручне послове у области извршења (100%) - саветник 164

3 Извршитељ – комунални контролор (100%) - виши референт 164

1 Радно место за административно техничке послове (100%) - виши референт 164

1 Радно место за административно-оперативне послове (100%) - референт 164

 Секртетаријат за инспекцијске послове користио је на терену 15 службених  возила.



2.          ПОДАЦИ О ПРИДРЖАВАЊУ РОКОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   

Секретаријат  за  инспекцијске  послове  се  98%  придржава  рокова,писмено  одговара  грађанима  преко
„система 48“, по пријавама грађана се реагује у току дана у зависности од заузетости инспекције а изузетно наредног
дана.

Дежурства  Одељења  комуналне  инспекције  су  одређена  и  у  поподневним  сатима  од  13.00  до  21,00
часова,сваког дана и викендом у времену од 07.00-15-00 часова.

Контрола радног времена трговинских,угоститељских и занатских објекта се обавља од 22,00 до 06,00 часова
једном месечно.

Дежурство преко викенда кординатор у времену од 08.00 до 15,00 сати, четвртком сваке недеље се одређује
план дежурства у Секретаријату за инспекцијске послове у временском периоду од 07.00-15.00 што се односи на
дежурне инспекторе.

Дежурни комунални инспектор у сарадњи са комуналном полицијом, ради са специјалним возилом „ ПАУК“
у временском периоду од 07.00 -15.00.

Инспектор на пријему пријава преко „систем48“ ради сваке суботе од 12.00-14.00 часова. 

3.          ПОДАЦИ О ОБУКАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНСПЕКТОРА 
(Са бројем обука, број инспектора)

1.  Дана 17.01.2017 године,одржан је састанак у Министарству омладине и спорта РС. у Београду, где су добијена
потребна упутства за даљи рад са шефом Одсека за инспекцијске послове,републичким инспектором.

2.  Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај организовало је састанак 24.01.2017 године
у Зрењанину у Градској управи града за саобраћајне инспекторе Јужнобанатског округа и Средњебанатског округа.
ТЕМА САСТАНКА: Конкретни доктори и планови за заједнички рад, дискусије и нејасноће у Закону, размењивање
искуства , праксе и мишљења.

3.  Дана 01.02.2017 године,у просторијама Привредне коморе Србије регионална привредна комора Јужнобанатског
управног округа .
ТЕМА САСТАНКА: Управљање хемикалијама, опасним материјама и отпадом и искуства из Јапана.

4.  Присуствовање конференцији у оквиру пројекта „Inplementacija „IPPC/IE директиве за интезиван узгој живине и
свиња која је одржана 09.02.2017 год. у Привредној комори Србије у Београду.

5.  Учествовање на радионици у оквиру пројекта који се одвијао са TMF и Центром за чисту производњу у Србији која
је организована за инспекције за заштиту животне средине (републичке, покрајинске и локалне самоуправе)
ТЕМА САСТАНКА:  IPPC ФАРМЕ која је одржана на Технолошко металушком факултету у Београду.

6.  Дана 12.04.2017 год.одржана завршна конференција пројекта „Implementacija IPPC/IE  директиве у постројењима
за интензиван узгој живине и свиња“. 
ТЕМА САСТАНКА: Презентвовање свих активности на пројекту,резултати пројекта и искуства током имплементације
пројекта од стране оператера и надлежних органа,интегрисане дозволе у сектору интезивног узгоја.

7.  Дана 20.04.2017 год. у  ПКС Привредној комори  Јужнобанатског управног округа, одржана је обука везана за
отпад у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине.
ТЕМА САСТАНКА: Попуњавање  апликације  и  документације  која  прати  транспорт,предузимање  и  складиштење
отпада што представља проблем већем броју привредних субјеката.

8.  Дана 09.05.2017 године,одржан је  састанак  Републичке  инспекције  за  заштиту животне средине и  локалних
инспектора за заштиту животне средине Севернобанатског , Средњебанатског и Јужнобанатског управног округа.
Циљ састанка је био остварење сарадње између републичких и локалних инспекција за заштиту животне средине,
као  и  ради  успостављања  ефикасног  система  за  координацију  поверених  послова  у  области  заштите  животне
средине.

9.   Консултације са републичким инспектором за спорт у Министарству за омладину и спорт у Београду,14.09.2017
год.
ТЕМА САСТАНКА се односила на досадашњи рад и Годишњи план инспекцијско надзора за 2018 годину.



10.   Дана  26-27  10.2017.год.  у  Новом саду  Покрајински  секретаријат  енергетику,  грађевинарство  и  саобраћај  у
сарадњи са Департманом за саобраћај факултета техничких наука из Новог сада организован је 6 Међународно
саветовање „У сусрет хуманом граду“.
ТЕМА САСТАНКА: путни прелази у оквиру нацрта нових закона који регулишу област железничког саобраћаја, приказ
предлога нацрта Закона о путевима, проблеми у примени Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона
о превозу терета у друмском саобраћају.

11.  Дана  31.10.2017  год.у  Панчеву  одржано  је  саветовање  у  Регионалној  привредној  комори  Јужнобанатског
управног округа.
ТЕМА САСТАНКА: Управљање индустријским и комуналним отпадом за привреду и локалну самоуправу.

12.  Дана 24.11.2017 год.Репблички комунални инспектор је најавио редован инспекцијски надзор над обављањем
свих комуналних делатности у граду Панчеву.

4.          ПОДАЦИ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ  ГРАДА ПАНЧЕВА

                                                                                                                                                                                                                            
Градоначелник града Панчева је дана 12.11.2015 године на основу чланова 44. и 66.  Закона о локалној

самоуправи („Сл.гласник  РС.“бр.129/07  и  83/14  др.закон)  и  члана  12.став  12.  Закона  о  инспекцијском  надзору
(„Сл.гласник  РС.“бр.36/2015)  и  чланова  54.  и  98.став  2.  Статута  града  Панчева („Службени  лист  града  Панчева
бр.25/15-прећишћен текст и 12/16) донео Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора
над пословима из изворне надлежности града Панчева (у даљем тексту; Комисија)

Дана 26.05.2016 год.Градоначелник града Панчева донео је Решење о изменама решења о образовању
Комисије. Измена решења је уследила након одржане Конститутивне седнице Скуштине града Панчева 19.05.2016
године, одржана је I седница Скупштине града Панчева на којој су избрани чланови Градског већа града Панчева.С
обзиром да је изабран нов члан Градског већа града Панчева,задужен за подручје стамбено-комуналних послова и
саобраћаја,потребно је било извршити измену наведеног решења, и поставити новог председника Комисије.



Градоначелник  Града  Панчева,  дана  14.09.2017.године  донео  је  решење  бр.II-06-020-2/2017-723,  због
промене чланова Комисије.Градоначелник града Панчева је донео Решење о измени Решења образовању Комисије
због  промене  члана  Градског  већа  Града  Панчева,  задуженог  за  подручје  стамбено  -комуналних  послова  и
саобраћаја.

Комисија се састаје једном месечно и свој рад обавља у складу са пословником о раду, и разматра текуће
проблеме  Секретаријата  за  инспекцијске  послове  по  одељењима,  објављује  на  својој  интернет  страници
информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито податке о њиховим надлежностима,
адресама, телефонима и адресама електронске поште као и њиховим руководиоцима, затим разматра извештаје о
раду,  разматра и даје мишљење на нацрте градских одлука.  Бави се  приоритетним активностима у  комуналној
области, саобраћају и грађевинској области, просветној области, заштите животне средине и области спорта, који су
одрђени Годишњим планом инспекцијског надзора Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града
Панчева.

I   Редовна седница Комисије одржана је   27.02.2017   године/редни број седнице   VIII-28-06-  18  /201  7  -1:  
         
 ДНЕВНИ РЕД:
       1)Усвајање записника одржаног од 28.12.2017год.
       2)Разматрање рада Секретаријата за инспекцијске послове по одељењима за 2017 год.
       3)Дискусија у вези рада за 2017 год.
       4)Разно
       Прилог:(Записник) 
     

II   Редовна седница Комисије одржана   24  .03.201  7   године/редни број седнице   VIII-28-86-  18  /201  7  -2:  

    ДНЕВНИ РЕД:  
 1)Усвајање записника од 27.02.2017 године са прве седнице
 2)Планирање „Акција за нелегалне превознике“на триторији града Панчева иизрада плана рада.
 3) Разно
 (Прилог;Записник)

III   Редовна садница Комисије одржана   28.04.2017   године/редни број седнице   VIII-28-86-  18  /201  7  -3  
  
  ДНЕВНИ РЕД: 
1)Усвајање записника са састанка од 24.03.2017год.
2)Планирање Превентивног деловања и саветодавних посета.
3)Разно 
(Прилог;Записник)

IV  Редовна седница Комисије одржана   26.05.2017   године /редни број седнице   VIII-28-86-18/201  7  -4  

      ДНЕВНИ РЕД:
      1)Усвајање записника од  28.04.2017 године.
      2)Дискусија у вези оцењивања запослених у Секретаријату за инспекцијске послове
      3)Разно 
       (Прилог;Записник)

V Редовна седница Комисије одржана   12.06.2017   године/редни број седнице   VIII  -28-86-  18  /201  7  -5  

ДНЕВНИ РЕД:
 1)Усвајање Записника од 26.05.2017 године.
 2)Припрема докумената и устројавање аката са Законом о управном поступку који је у примени од 01.06.2017 год.
 3)Разно
 (Прилог:Записник)

VI   Редовна седница Комисија одржана   21.07.2017   године /редни број седнице   VIII-  28-86-  18  /201  7  -6  

 ДНЕВНИ РЕД:
1)Усвајање Записника са састанка од 12.06.2017 године .
2) Информација о даљем раду Секретаријата за инспекцијске послове.
3)Разно



(Прилог:Записник)

VII   Редовна седница Комисија одржана   28.08.17 године   /  редни број седнице   VIII-28-86-18/201  7  -7  

ДНЕВНИ РЕД:
1)Усвајање записника са састанка од 21.07.2017 године.
2)Упознавање чланова Комисије да ће се Секретаријат за инспекцијске послове током јесени преселити у други 
објекат.
3)Разно
(Прилог: Записник)

VIII   Редовна седница Комисије одржана   28  .  09  .201  7   године/ редни број седнице   VIII-28-06-18/201  7  -8  

 ДНЕВНИ РЕД :
1)Усвајање записника са састанка од 28.08.2017 године,
2)Свим члановима Комисије уручен је Пословник о раду Комисије за координацију инспекције из
    изворне надлежности града Панчева.
3)Предлог Плана за 2018 годину.
4)Разно.
(Прилог;Записник)

IX   Редовна седница Комисије одржана   31  .  10  .201  7   године/редни број седнице   VIII-28-06-18/201  7  -9  

ДНЕВНИ РЕД:
1)Усвајање записника са састанка одржаног од 28.09.2017 године,
2)Информација о постављању Палана инспекцијског надзора за 2018 год.на сајт града Панчева у законском року
3).Предлози чланова Комисије о даљем раду.
4)Дискусија
5)Разно
(Прилог;Записник)

X    Редовна седница Комисије одржане 30.11.2017 године,/редни број седнице     VIII-  28-06-18/ 2017-10  

ДНЕВНИ РЕД:
1)Усвајање записника са састанка одржаног од 31.10.2017 год.
2)Набавка јакни за инспекторе
3)Службене саветодавне посете
4)Попис недостатака у новом простору.
5)Разно
Прилог;(Записник)

XI   Редовна седница Комисије одржане 18.12.2017године/редни број седнице   VIII-28-06-18/2017-11  

ДНЕВНИ РЕД
1).Усвајање записника са састанка од 30.11.2017 године.
2) Припрема годишњег извештаја за 2017 годину.
3) Разно
(Прилог; Записник)



IV        ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   

ПРОГРАМ; Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева 
ФУНКЦИЈА; VIII-25-355

Надзор; Послове  из  надлежности  комуналне  инспекције  врше  комунални  инспектори  и  комунални
контролори. Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама
Града  Панчева,  а  за  свој  рад  је  лично  одговоран.  Комунални  инспектор  има  право  и  дужност  да  у  вршењу
инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других
правних лица и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге
односно прекршајне пријаве;

Табела 1.

Припрема информација по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја -

Поступање по пријавама грађана “систем 48“ 1278

1.   ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ
       (Службене саветодавне посете)

Превентивно деловање је једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора. У инспекцијском
надзору постоји превентива (спречавање настанка незаконитости и штете.

Приоритети  у  обављању  превентивног  деловања  су  се  базирали  на  саветодавним  посетама  код
предузетника који обављају угоститељску делатност, јер је сматрано да је истима, а у циљу што ефикасније примене
законитости у раду је најнеопходнија саветодавна посета због честих промена подзаконских аката.

1.1     РЕАЛИЗОВАНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ КОД ПРЕДУЗЕТНИКА-ВЛАСНИКА  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА
          ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Табела 2.  

Редни
број

Угоститељски објекти
Обавештење
датум посете

Контролна листа
Службена
белешка

Допис акт о
примени
прописа

Одговор
надзираног

субјекта

Одговор
инспектора
надзираном

субјекту

1
Ур кафана Бумеранг
ул.З.Јовина 35 17.01.2017 31.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 - -

2
CAFE BRASILEIRO 
D.OO УЛ.В,Ж,Мишића 
бр.6

18.01.2017 02.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 - -

3
Гастро бар код газда 
Лазе ул.Трг краља 
Петра I бр.3

27.03.2017 30.03.2017 30.03.2017 04.04.2017 - -

4
УР. и Пицерија Порто 
уно ул.Трг краља 
Петра I 3

27.03.2017 30.03.2017 30.03.2017 04.04.2017 - -

5
УР“ТИЋИНО“Качарево
ул.Н.Фронта 56/6

6
СТР CAFFE 
„TЕАТАР“ул.З.Јовина 
бб лок.20

12.04.2017 30.11.2017 30.11.2017 15.12.2017 - -

7
УР“МАМА 
2017“ул.М.Топаловића 
10

29.11.2017 01.12.2017 01.12.2017 14.12.2017

8 УГР“GALLERIA  
MARINO“ 29.11.2017 04.12.2017 04.12.2017 15.12.2017

9
СУР CAFFE Театар 
З.Јовина бб лок.20 12.04.2017 30.11.2017 30.11.2017 15.12.2017



10 Кафе бар Кулишић Трг 
слободе 3 04.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017

11

12

2.       ПОДАЦИ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017 ГОДИНУ

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 годину је реализован у односу на приоритете и у односу на
процену  ризика  на  основу  анализе  стања  у  досадашњем  вршењу  инспекцијског  надзора  као  и  на  основу
информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација.

2.1       ВРСТА РИЗИКА „САВЕТ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА“

I.   критични ризици
II.  високи ризици
III. средњи ризици
IV. ниски ризици
V.  незнатни ризици

незнатан низак средњи висок критичан

-Јавно осветљење
-Јавне зелене 
површине
-Сахрањивање и 
гробља 
Пијаце

Ноћни надзор 
радног 
времена , 
угоститељских 
, трговинских 
и занатских 
објеката

Постављање 
мањих 
монтажних , 
покретних и 
др. објеката , 
уређење 
саобраћаја ,
( специјално 
возило 
„ПАУК“)

Држање 
домаћих 
животиња

Производња и дистрибуција 
воде, Одвођење и 
пречишћавање отпадних и 
атмосферских вода, Општи 
услови уређивања 
насељњених места, 
одржавање чистоће и Услови 
и начин снабдевања 
топлотном енергијом

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

незнатни ризици 
низак
средњи 
висок
критичан



ЗАКЉУЧАК

Годишњи  план  инспекцијског  надзора је  спроведен  у  потпуности  са  аспекта  планираних  и  ванредних
контрола које су извршене. На основу анализа стања у вршењу инспекцијског надзора процењено је да се критични
ризици  јављају  у  надзорима  над  применама  следећих  Одлука:  производња  и  дистрибуција  воде,  одвођење  и
пречишћавање отпадних и атмосферских вода, општи услови уређивања насељених места, одржавање чистоће и
услови и начин снабдевања топлотном енергијом.

3. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

3.1   ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Табала 3.   

Број
извршених
редовних

инспекцијс
ких

надзора

Област надзора

месец

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

15

Контрола рада
комуналних предузећа на
територији града Панчева

и насељених места

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x

х х х х х х х х х х х х

 ЗАКЉУЧАК

Планирани редовни инспекцијски надзори су реализовани током читаве 2017.године, којим приликама су
предузимане мере у складу са овлашћењима у оквирима надлежности.

3.2     ПОДАЦИ О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
           (инспекцијски надзор по преставци,“систем 48“,телефонска пријава) 

Табела 4.  

Број издатих
налога за

инспекцијск
и надзор

Број
извршених
ванредних

инспекцијск
их надзора

Број
издатих

записника

Број издатих
решења

месец

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

749 1659 749 1233 х х х х х х х х х х х х

Подаци о броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени: 0
Подаци о контролним инспекцијским надзорима: 749
Подаци о теренским инспекцијским надзорима: 1659
Подаци самосталним инспекцијским надзорима: 1659
Подаци о канцеларијским инспекцијским надзорима: 749



ЗАКЉУЧАК

Поступајући по плану инспекцијског надзора сви редовни надзори су извршени у предвиђеним роковима,
док  допунских  инспекцијских  надзора  није  било.  Ванредни  инспекцијски  надзори  (по  пријавама  странака)  су
извршени у законским роковима.

3.3  ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Табела 5. 

Месец
Број

решења

Број
прекршајних

налога

Број захтева
за покретање
прекршајног

поступка

Број
кривичних

пријава

Број
донетих

закључака

Број
новоотворе

них
предмета

Број налога
за

инспекцијски
надзор

Број
службених
бележака

Број аката
о примени

прописа

Број
издатих

контролних
листа

Укупно 1233 942 - - - 1659 15 - 10 10

4.     ПОДАЦИ О ИСХОДИМА ПОСТУПАЊА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНИХ 
ПОСТУПАКА, КРУВИЧНИХ ПРИЈАВА И ПРЕКРШАЈНИХ НАЛОГА 

Табела  6.

Број подношених захтева за
покретање прекршајног поступка

Број поднешених кривичких
пријава

Број подношених прекршајних
налога

Брпј неплаћених прекршајних
налога у року од 8 дана

- - 942 583

Број осуђујућих пресуда Број ослобађајућих
пресуда

Број обустављених поступака по
другим основама

Број обустављених поступака
због застарелости Број одбачених

16 1 10 10 -

5. ПОДАЦИ О ЗАКОНИТОСТИ УПРАВНИХ АКАТА

Табела 7.

УКУПНО ОДБИЈЕНО УСВОЈЕНО У РАДУ

ЖАЛБЕ 22 15 2

УПРАВНИ СПОР 2

6.            ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ

У току 2017.године,  од стране Заштитника грађана града Панчева овом Секретаријату је достављено на
изјашњење  притужби  на  рад  инспекције  од  којих  се  односи  на  рад  Одељења  комуналне  инспекције,  на  све
притужбе Секретаријат је Заштитнику грађана града Панчева благовремено у остављеном року доставио изјашњење
са информацијама о предузетим мерама.  



V.     ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПРОГРАМ:    Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре
ФУНКЦИЈА:  VIII-26-347

Надзор:  над  обављањем  градског  и  приградског  превоза  путника  у  локалном  превозу  и  то;  линијски,
ванлинијски и такси превозу путника, јавном превозу терета, превозу терета за сопствене потребе , заустављање и
паркирање возила,  одржавање аутобуских и такси стајалишта, стање јавног пута његовог дела и путног објекта,
техничку и другу документацију везану за изградњу, реконструкцију и одржавање јавног пута, одржавање постојеће
хоризонталне  и  вертикалне  саобраћајне  сигнализације,услове  одвијања  саобраћаја  на  јавном  путу,  редовних  и
правилних мера заштите јавног пута,радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавног пута, његовог дела и
путног  објекта,  раскопавање  и  двођење  у  технички  исправно  стање  јавних  саобраћајних  површина,  увођење
привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају.
      
     
Табела 1.

Припрема информација по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 2

Поступање по пријавама грађана “систем 48“ 131

Поступање по решењима Секретаријата  за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и 
саобраћај
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1.  ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ - (Службене саветодавне посете)

1.1     ПОДАЦИ О РЕАЛИЗОВАНИМ САВЕТОДАВНИМ СЛУЖБЕНИМ ПОСЕТАМА  УДРУЖЕЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Табела 2.

Редни
број УДРУЖЕЊА 

ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Обавештење

(датум )
Контролна листа

Службена
белешка

инспектора

Допис-акт о
примени
прописа

Одговор
надзираног

субјекта (докази)

Одговор
инспектора
надзираном

субјекту

1. „TAXI Петрол“д.о.о. 05.12.2017 КЛ-1 08.12.2017 14.12.2017- 12.01.2018 16.01.2018

2. „Бедем превоз“д.о.о. 14,12,2017 КЛ-1 18.12.2017 18.12.2017 - -

3. Панчевачки такси 25,12.2017 КЛ-1 28.12.2017 28.12.2017 - -

Приликом саветодавних  посета  у 2017.години  саобраћајни инспектори нису утврдидили никакве пропусте, те 
обавестили надзиране субјекте да и даље настављају да обављају посао законито и безбедно.

2.    ПОДАЦИ О БРОЈУ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И МЕРАМА СПРОВЕДЕНИХ ПРЕМА ЊИМА

– Сузбијање  нелегалног  превоза  путника  и  ствари  на  територији  града  Панчева  обавља  се  свакодневневним
активностима на терену у сарадњи са комуналном полицијом и другим државним органима.

– Нелегалан превоз путника и терета у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017 годину ,означен је као приоритет у
решавању,јер представља критичан ризик.

        _      У 2017 години број возила у нелегалном превозу путника није се бројчано повећавао у односу на децембар 2016
                године.По подацима добијеним од регистрованих превозника као и инспекцијским надзором на   терену,                       
                нелегални превоз путника се обаља са око 30 возила.
        _      Нелегалан превоз путника је најзаступљенији у међумесном превозу путника а на релацији Панчево-Београд-
                Панчево.Негде око 80% нелегалног превоза који је заступњен на триторији града Панчева се обавља на   
                наведеној релацији.
        _      Испектори за саобраћај и путеве  за надзиране субјекте у нелегалном превозу путника примењују одредбе
                чланова 13. 154,157.Закона о превозу путника у друмском саобраћају(„Сл.гласник РС“бр.68/15)
         _     Искључење  возила нелегалних надзираних субјеката врши се у посебн за то одређен простор аутобазе ЈКП“АТП
              „ Панчево.



              Свадневним инспекцијским надзором  а посебно у сарадњи са полицијским службеницима ,доводи до смањења броја
возила у нелегалном превозу путника,а уједно повећава безбедност учесника у саобраћају.
                Посебно успешна сарадња саобраћајних инспектора са саобраћајним службеницима из Пенчева је реализована  од 01-
20 новембра 2017 године.
           Од 25-30 новембра 2017 год.контрола нелегалног превоза путника се реализовала са полицијским службеницима из Ковина
и Алибунара,где се контрола нелегалног превоза путника обављала у две смене.
           За успешност акције Одељења саобраћајне инспекције је добило похвале од стране легалних превозника,као и од грађана
Панчева.
             Овакав заједнички рад потребно је наставити и у 2018 години и због чињенице да у нелегачном превозу путника учествују
лица из кримигеног миљеа,лица са потернице,као и у чињеници да је техничка исправност возила у нелегалном превозу путника
под знаком питања.

3.       ПОДАЦИ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ;

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину је реализован у односу на приоритете и у односу на
процену  ризика  на  основу  анализе  стања  у  досадашњем  вршењу  инспекцијског  надзора  као  и  на  основу
информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација.

3.1      ВРСТА РИЗИКА „САВЕТ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА“

I.критични ризици
II.високи ризици

незнатан низак средњи висок критичан

Превоз за 
сопствене 
потребе 
Заустављање и 
паркирање

Такси 
превоз 
путника
Ванлијнијск
и превоз 
путника
Линијски 
превоз 
путника

Путеви и 
саобраћајна 
сигнализација

Нелегалан 
превоз 
путника

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

незнатни ризици 
низак
средњи 
висок
критичан



-  Kритичан ризик обухвата:
          -нелегалан превоз путника
-  Висок ризик
           -путеви и саобраћајна сигнализација

3.2      ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ РЕДОВНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ               

Табала 6.    
Број извршених

редовних
инспекцијских

надзора

Област надзора
месец

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

459
ИЗ СВИХ

ОБЛАСТИ
НАДЗОРА

x x x x x x x x x x x x

3.3      ПОДАЦИ О ВАНРЕДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Табела 7.

Број 
издатих
налога 
за 
инспек
цијски 
надзор

Број 
изврше
них 
ванред
ни 
инспек
цијски 
надзор

Број 
издатих 
записника

Број 
издатих 
решења

месец

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

69 158 430 142 x x x x x x x x x x x x

НАПОМЕНА;  Допунски инспекцијски надзор-Одељење инспекције за саобраћај и путеве нема.

4.           ПОДАЦИ О НИВОУ КООРДИНАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА СА ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ 
КОГА ВРШЕ ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

           Заједничка акција на сузбијању јавног нелегалног превоза путника на територији града Панчева 

реализована је у временском периоду од 25.10.2017 год.до 30.10.2017 год.(5 дана) са припадницима 
полицијских службеника из Ковина и Алибунара.Акција је реализована у две смене,где је прва смена била од 
07,30 часова -11.00 часова,где су учествовали 4 саобраћајна инспектора и 2 полицијска службеника из 
Ковина,друга смена је реализована од 17.30 часова-20,30 часова где су учествовали 4 саобраћајна инспектора 
и 2 полицијска службеника из Алибунара. 
                У наведеној акцији учествовали су саобраћајни испоктори Градске управе града Панчева.

Табела 8.

Врста превоза Укупан број
записника

Укупан број решења о искључењу Укупан број издатих
решења

Асистанција МУП-а временски

Нелегални превоз
путника

114
46 

(8 решења на 90 дана)
50 ( по 3 сата дневно)



5.       ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Табела 9.   

Број
решења

Број
прекршај

них
налога

Број захтева
за покретање

прекршај.
поступка

Број
кривич.
пријава

Број
донетих

закључака

Број
новоотворени

х предмета

Број налога
за

инспекцијск
и надзор

Број
службених
белешки

Број аката
о примени

прописа

Број
издатих

контролних
листа

УКУПНО: 50 341 1 - - 780 69 272 3 3

6.       ПОДАЦИ О СТАЊУ У ОБЛАСТИМА ИЗВРШАВАЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

6.1  ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ОДЕЉЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ     

1.   ванлинијски превоз путника
2.   посебан линијски превоз путника

3.    превоз  за сопствене потребе
4.   такси превоз
5.  превоз терета у друмском саобраћају,осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља 
на територији града Панчева.

7.     ПОДАЦИ  О  ИСХОДИМА  ПОСТУПАЊА  ПРАВОСУДНИХ  ОРГАНА  ПО  ЗАХТЕВИМА  ЗА  ПОКРЕТАЊЕ  
ПРЕКРШАЈНИХ ПОСТУПАКА,КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА И ПРЕКРШАЈНИХ НАЛОГА 

Табела  10.

Број подннетих захтева за покретање
прекршајног поступка у 2017.г Број поднетих кривичких пријава

Број прекршајних налога који су са
констатацијом коначности прослеђени

прекршајном суду на извршење

1 - 168

(Укупан број  решења ,  пресуда и извршених прекршајних налога прекршајног суда ,које су запримљене у 2017.год)

Број осуђујућих
пресуда 

Број
ослобађајућих

пресуда

Број обустављених
поступака по другим

основама

Број обустављених
поступака због
застарелости

Број 
одбачених

Број извршених
прекршајних налога од

2014 и 2015.г

Број извршених
прекршајних

налога из 2017.г

5 3 2 22 2 16

ЖАЛБЕ УКУПНО ОДБИЈЕНО УСВОЈЕНО У РАДУ УПРАВНИ СПОР

3 3 3 - - -



VI       ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Програм: Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева
Функција: VIII-27-354 

Надзор: У  грађевинској области, грађевинска инспекција 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 грађевинској области. У складу са Законом о озакоњењу објеката вршиће се попис бесправно изграђених
објеката по пријави грађана и према попису објеката на територији града Панчева.

Табела 1.

Припрема информација по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 12

Поступање по пријавама грађана “систем 48“ 160

У  2017.  године,  грађевинска  инспекција  је  обављала  послове  на  ажурирању  предмета  из  претходног
периода, послове надзора на објектима у изградњи који се граде у складу са важећом документацијом и Законом,
као и излазак на терен по пријавама грађана, као и остале послове у складу са правима и дужностима грађевинског
инспектора према чл. 175 Закона о планирању и изградњи. 

Обавеза је грађевинског инспектора да изађе два пута у току грађења објекта-први пут по завршетку израде
темеља и други пут по завршетку израде конструкције објекта.  Приликом ових излазака грађевински инспектор
сачињава записник и одговор даје електронским путем, електронским потписом, у Систем обједињене процедуре.

Због бесправне градње грађевински инспектор доноси  решења у складу са Законом и по потреби покреће
кривични и прекршајни поступак.

1.           ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ (СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ)

Ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката, значајно је повећан обим посла у оквиру грађевинске
инспекције. Поред редовног посла прописаног у оквиру Закона о планирању и изградњи, грађевински инспектори су
обилазили терен по пријавама грађана у поступку озакоњења објеката, заједно са члановима Комисије за попис
објеката,  који  су  одређени Решењем градоначелника.  Проблем је  представљао и велико неодазивање чланова
именованих наведеним решењем, тако да је од планираних тридесетак чланова, посао пописа редовно обављало
10-12 чланова комисије. Евиденција о присутности чланова комисије се вршена је свакодневно. Ову евиденцију
врши Председник комисије.

Попис бесправно изграђених објеката, врши се према Плану и Програму, по целинама 1-17. Попис је започет
05.03.2016.године, до сада је урађено 3392 пописних листова. Урађено је 8 градских целина и планирано је да се у
току јануара 2017. уради попис у сеоским целинама по пријавама грађана. 

Велики проблем у поступку спровођења озакоњења објеката био је и непостојање Сателитског снимка, који
се појавио тек крајем јула 2016.године, јер је исти основ за доношење решења за уклањањање објеката. 

Према годишњем плану инспекцијског надзора за 2016.годину приоритет је попис бесправно изграђених
објеката на територији града Панчева. Уз попис који се врши свакодневно на терену, такође је била свакодневна
посета странака у просторијама грађевинске инспекције које су дибиле стручну помоћ у погледу легалности њихових
објеката и потребе истих за озакоњењем.

2.           ПОДАЦИ О НИВОУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ПОСТУПАЊА НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА 
(КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ)

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину је реализован у односу на приоритете и у односу на
процену  ризика  на  основу  анализе  стања  у  досадашњем  вршењу  инспекцијског  надзора  као  и  на  основу
информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација.



2.1      ВРСТА РИЗИКА „САВЕТ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА“

I.    критични ризици
II.   високи ризици
III.  средњи ризици
IV.  ниски ризици
V.   незнатни ризици

незнатан низак средњи висок критичан

Одржавање 
објеката и 
употребне 
дозволе

Контрола 
монтажних 
објеката

Рушење 
објеката без 
дозволе за 
рушење

Грађење 
објеката, или 
извођења 
радова без 
Решења којим 
се одобрава 
грађење или 
извођење 
радова

Грађење 
објеката и 
извођење 
грађевинских 
радова без 
грађевинске 
дозволе

      3.  ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Новоотворени предмети-укупно 6245

2. Редовна процедура-Закон о планирању и изградњи 157

3. Озакоњење-Закон о озакоњењу објеката-отворени предмети 6088

4. Број пописних листова 6269

5. Број пописаних објеката 21792

5.a Прослеђени дописи 6.спрату путем писарнице 8654

6. Решење чл.176.чл.1. (рушење објекта који се гради без грађевинске дозволе) 21

 7. Решење чл. 176.чл.1а. (рушење објекта који се гради без решења по чл. 145) 33

7а. Решење чл. 176.чл.2 (одступање) 2
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незнатни ризици 
низак
средњи 
висок
критичан



8. Решење чл.176.чл.5 (обустава радова због одступања) 10

9. Решење чл.177-став 1-тачка 3 (обустава радова-нема таблу) -

10. Решење чл.176.чл.8 (уклањање објекта без потребног решења) 1

11. Решење чл.178. Тачка 5 (забрана коришћења), 8

12. Решење чл.179. (наређује се решењем да отклони недостатке у току грађења или 
коришћења објекта)

2

13. Решење чл.181 (затварање градилишта) 14

14. Решење чл.183. (да врати у претходно стање) -

15. Рeшење по Закону о стамбеним згарадама чл.127.-непосредна опасност по живот и 
здравље људи

7

16. Решење о уклањању-чл.80 Одлуке о монтажним објектима 1

17. Решења Закон о планирању и изградњи 99

18. Решења у поступку озакоњења укупно 8654

УКУПНО решења 8753

17 Решење о дозволи извршења 54

18 Решење о прекиду поступка 1

19 Решење о обустави поступка 35

20 Решење о одбацивању 1

21 Закључак о спајању 1

22 Решење о исправци грешке 15

23 Записници 269

24 Кривичне пријаве 15

25 Привредни преступ-Закон о планирању и изградњи 3

26 Прекршајни поступак- Закон о планирању и изградњи 2

27 Прекршајни поступак- Закон о становању

28 Прекршајни налог 1

29 Потврђених решења по жалби 15

30 Поништена решења по жалби 13

31 Закључак о дозволи извршења- 2+,2-

32 Управни спор 1

33 Укупан број жалби (нове) 36

34 Арихивирани предмети 448

35 Допис странци 181

36 Сл. Белешке 368

37 Уручења писмена путем саопштења 12

38 Пријаве на “систему 48” 160

39 Обавештење органу који је издао грађевинску дозволу о извршеном прегледу темеља и
конструкције

84

  



1 Редовни инспекцијски надзор 70

2 Ванредни инспекцијски надзор 87

3 УКУПНО 157

4.     РЕДОВНА ПРОЦЕДУРА:

У  2017.  године,  грађевинска  инспекција  је  обављала  послове  на  ажурирању  предмета  из  претходног
периода, послове надзора на објектима у изградњи који се граде у складу са важећом документацијом и Законом,
као и излазак на терен по пријавама грађана, као и остале послове у складу са правима и дужностима грађевинског
инспектора према чл. 175 Закона о планирању и изградњи. 

Обавеза је грађевинског инспектора да изађе два пута у току грађења објекта-први пут по завршетку израде
темеља и други пут  по завршетку израде конструкције објекта.  Приликом ових излазака грађевински инспектор
сачињава записник и одговор даје електронским путем, електронским потписом, у Систем обједињене процедуре.
Због бесправне градње грађевински инспектор доноси  решења у складу са Законом и по потреби покреће кривични
и прекршајни поступак.

5.    ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА:

Ступањем на снагу Закона о озакоњењу објеката, значајно је повећан обим посла у оквиру грађевинске
инспекције. Поред редовног посла прописаног у оквиру Закона о планирању и изградњи, грађевински инспектори су
обилазили терен по пријавама грађана у поступку озакоњења објеката, заједно са члановима Комисије за попис
објеката, који су одређени Решењем градоначелника. 

Попис бесправно изграђених објеката, врши се према Плану и Програму, по целинама 1-17. Попис је започет
05.03.2016.године,  у току 2016 године урађено  је  3392 пописних листова  а у току 2017 године још 6269 пописних
листова, тако да имамо укупно 9661 пописних листова, за све целине. Урађено је 8 градских целина и планирано је
да се у току јануара 2017. уради попис у сеоским целинама по пријавама грађана.            

6.    “СИСТЕМ 48

Преко „система 48“ број пријава у току године био је 160. У овом систему врши се свакодневно ажурирање
података, у циљу обавештавања странака о педузетим мерама. На сваку пријаву инспектор излази на терен.

                                                                             

7.       ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКЦИЈЕ 

У току 2017.године,  од стране Заштитника грађана града Панчева овом Секретаријату је достављено на
изјашњење 38 притужби на рад инспекције од којих се 8 односи на рад Одељења грађевинске инспекције, на све
притужбе Секретаријат је Заштитнику грађана града Панчева благовремено у остављеном року доставио изјашњење
са информацијама о предузетим мерама.  



VII     ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРОГРАМ; Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева 
ФУНКЦИЈА; VIII-24-66

Надзор: 

Спортски инспектор спроводи поступске инспекцијског надзора и у поступку вршења инспекцијског надзора
има овлашћења и обавезе у складу са Законом о спорту (''Сл. Гласник РС. Број 10/2016), и чланова 171.  172. и 173.
               Начелник Градске управе града Панчева донео је решење број: X-31-112-128/2016-141 од 23.12.2016. године
и  Крстић  Гордану  распоредио  на  радно  место-спортског  инспектора  у  звању  саветника,  у  Одељењу   за  друге
инспекцијске послове, у Секретаријату за инпекцијске послове Градске управе града Панчева.

Одељење за друге инспексијске послове је сачинило измену Годишњег плана инспекциског надзора за 2017.
годину  Секретаријата  за  инспекциске  послове  и  одредило  програмске  активности  за  инспекцијски  надзор  над
применом одредаба из области спорта.

Сачињена је службена евиденција Спортских организација и удружења на територији града Панчева и то:

ГРАД:  ПАНЧЕВО

1.      ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ (АПР) НА ДАН 
01.04.2017.

Табела 1.

Rb Matični broj Sportsko udruženje Mesto

1 28788738 AIKIDO KLUB "MLADOST" Pančevo

2 08865558 KI AIKIDO KLUB "JEDINSTVO" Kačarevo

3 08885494 KI AIKIDO KLUB "SATORI" Pančevo

4 28822308 SPORTSKO UDRUŽENJE "KI AIKIDO TOHEI" Pančevo

5 08802777 KLUB AMERIČKOG FUDBALA "PANTHERS" Pančevo

6 08086931 Atletski klub "Dinamo" Pančevo

7 28772319 ATLETSKI KLUB "TAMIŠ" Pančevo

8 08864055 Auto sportski klub "GEB TIM" Pančevo

9 28772912 Auto sportski klub "NIS PETROL TIM" Pančevo

10 08873763 Auto-moto klub "Sirius" Pančevo Pančevo

11 08899363 Auto-moto klub CARBO racing Pančevo

12 28771240 Badminton klub "Dinamo" Pančevo

13 08894400 Badminton klub "Pančevo" Pančevo

14 08863253 Bilijar klub "Duga devetka" Pančevo

15 28800681 Bilijar Klub Master Pool Pančevo

16 28807791 Bodi bilding i fitnes klub "Muscle Industry" Pančevo

17 28792581 BODIBILDING I FITNES KLUB "IGOR MILANOVIĆ" Pančevo

18 08086982 BOKS KLUB "DINAMO" Pančevo

19 08922292 Bokserski klub "PROFESIONALAC" Pančevo

20 08667543 BRIDŽ KLUB BNS Banatsko N. Selo

21 28775156 PREFERANS KLUB ADUT Kačarevo

22 28771037 SPORTSKI BRIDŽ-PREFERANS KLUB "HERC" Pančevo

23 08678774 Klub dizača tegova "HL" Pančevo Pančevo

24 28822812 SPORTSKO UDRUŽENJE DIZAČA TEGOVA "DINAMO" Pančevo

25 08926484 Jujutsu-Kjokušin Klub VUK Pančevo

26 08089191 DŽudo i DŽiudžica klub "Dinamo" Pančevo Pančevo

27 08858403 DŽUDO KLUB "AKADEMIJA JOČIĆ" Starčevo

28 28816316 DŽUDO KLUB "JEDINSTVO" IZ KAČAREVA Kačarevo



29 08776539 DŽudo klub "Pančevo" Pančevo

30 08897034 Klub ekstremnih sportova "Vir" Pančevo

31 08844607 Sportski klub ekstremnih sportova "AVANTURA 4X4" Pančevo

32 28702728 SPORTSKO UDRUŽENJE Sokol Pančevo

33 08909679 Fitnes klub  "START UP!" Pančevo

34 28808283 Fitnes klub "BE FIT" Pančevo

35 08694800 Fitness-budo klub "Flex" Pančevo

36 28787677 Klub letećeg diska "Soko" Pančevo

37 28803842 "Fudbalska futsal asocijacija" Pančevo

38 08092435 FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA PANČEVO Pančevo

39 08140600 Gradski fudbalski Savez Pančevo Pančevo

40 28789289 "FUDBALSKI KLUB FORTUNA" Pančevo

41 08087326 FK "Budućnost" Banatski Brestovac Banatsko N. Selo

42 08134529 FUDBALSKI KLUB '' MLADOST '' - VOJLOVICA Pančevo

43 08786356 Fudbalski klub "Arena" Pančevo

44 08786755 Fudbalski klub "AS" Kačarevo Kačarevo

45 08087024 Fudbalski klub "Borac" Starčevo

46 28784996 Fudbalski klub "Dinamo 1945" Pančevo

47 08087067 Fudbalski klub "Dinamo" Pančevo

48 08860378 Fudbalski klub "Dolovo 06" Dolovo

49 08256861 Fudbalski klub "Dolovo" Dolovo

50 08793417 Fudbalski klub "Glogonj" Glogonj

51 08690090 Fudbalski klub "Jedinstvo Stević" Kačarevo

52 08757534 Fudbalski klub "Mika Antić" Pančevo

53 08705496 Fudbalski klub "Mundial" Pančevo

54 08876967 Fudbalski klub "PANČEVO" Pančevo

55 08886482 Fudbalski klub "Petar Urošev" Pančevo

56 28779160 Fudbalski klub "Stari Tamiš" Pančevo

57 08906521 Fudbalski klub "Strela" Ivanovo

58 08134839 Fudbalski klub "Železničar" Pančevo

59 08591571 FUDBALSKI KLUB MLADOST Omoljica

60 08159602 Fudbalski klub Sloga Banatsko N. Selo

61 28815425 FUDBALSKI KLUB VOJA GAČIĆ Pančevo

62 08855684 Klub malog fudbala "Kraljevićevo" Kačarevo

63 08134499 OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB "JUGOSLAVIJA" Jabuka

64 08905126 OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB "STENLI" Glogonj

65 28822626 SPORTSKO UDRUŽENJE "VOJLOVICA" Pančevo

66 28792468 ŽENSKI FUDBALSKI KLUB "ŠAMPION 2013" Pančevo

67 28820259 Gimnastičarski klub "Super srce" Pančevo

68 28824548 Sportsko Udruženje za Ritmičku Gimnastiku  "RUSLANA" Pančevo

69 08873739 GO klub "Tamiš" Pančevo

70 28798547 Hokej na travi klub Zmaj Pančevo

71 08087032 Klub za hokej na travi "DINAMO" Pančevo

72 28806183 Joga centar MYoga Pančevo

73 08087849 Kajak Kanu Klub "Pančevo" Pančevo

74 08746494 Kajak-Kanu klub "Navigator" Pančevo

75 08763925 Sportiko klub Pančevo Pančevo

76 08213259 Centar za borilačke veštine "Tamiš" Pančevo

77 08448493 KARATE I FITNES KLUB "OMOLJICA" Omoljica

78 08778779 Karate Klub "BNS" Banatsko Novo Selo Banatsko N. Selo



79 28778392 Karate klub "Dolovo" Dolovo

80 08155259 KARATE KLUB "JEDINSTVO" Kačarevo

81 28817096 Karate klub "KUMITE 013" Banatsko N. Selo

82 08641978 KARATE KLUB "Mladost" Pančevo

83 28770782 KARATE KLUB "MLADOST" STARČEVO Starčevo

84 08582467 Karate klub "Pančevo" Pančevo

85 08182400 Karate klub "Spomenak" Midaro Dojo Pančevo

86 08901732 KARATE KLUB "UŠIRO" PANČEVO Pančevo

87 08086974 KARATE KLUB DINAMO PANČEVO Pančevo

88 28779844 MARTIAL ARTS ŠOTOKAN KARATE ASOCIJACIJA SRBIJE Pančevo

89 08900523 BUDO-Sp. organizacija za Borilačke i Rekreativne Sportove Pančevo

90 08864136 Kik boks klub "Sveti Car Lazar" Banatsko N. Selo

91 28771932 Klub borilačkih sportova "COMBAT EAGLE" Pančevo

92 28773382 Savate klub "Pančevo" Pančevo

93 28813902 Sportsko udruženje "SOKOLOVI 013" Pančevo

94 08758093 Konjički Klub "Budućnost" Banatsko N. Selo

95 08493022 Konjički klub Kremen Pančevo

96 08914770 Konjički klub Rohan Pančevo

97 08164584 Konjički klub "Dolovac" Dolovo Dolovo

98 08675724 Konjički klub "Mladost" Omoljica

99 08739994 Konjički klub "Pančevac 1926" Pančevo Pančevo

100 08135436 Konjički klub "Starčevac" Starčevo Starčevo

101 28784317 Konjički klub "Veličković" Jabuka

102 28787782 Gradski košarkaški savez "Pan-koš" Pančevo

103 08864187 Košarkaški klub "BNS" Banatsko N. Selo

104 08880654 Košarkaški klub "BORAC" Starčevo Starčevo

105 08592438 Košarkaški klub "Centar Pančevo" Pančevo

106 08123551 Košarkaški klub "Dinamo" Pančevo

107 08736448 Košarkaški klub "Jedinstvo" Kačarevo

108 08798028 Košarkaški klub "Kris-Kros" Pančevo

109 08667497 Košarkaški klub "MLADOST" Omoljica Omoljica

110 08694940 Košarkaški klub "Pivot" Pančevo Pančevo

111 08761604 Košarkaški klub "ROLLING-HUNTER" Pančevo

112 08600970 Košarkaški klub "Tamiš" Pančevo Pančevo

113 08695253 Ženski košarkaški klub "Dinamo" Pančevo

114 08122202 Ženski košarkaški klub "Tamiš" Pančevo Pančevo

115 08089302 Okružni košarkaški savez Pančevo Pančevo

116 08044660 KUGLAŠKI KLUB "ŽELEZNIČAR" Pančevo

117 28787502 KLUB KINESKIH BORILAČKIH VEŠTINA "HUNG KUEN KLUB 013" Pančevo

118 08821275 Kraljevski mačevalački Klub "Karađorđe" Pančevo

119 28788045 Udruženje sportista i ljubitelja sporta "Srpska Sparta - Pa" Pančevo

120 28820577 SP. UDRUŽENJE BORILAČKIH SPORTOVA MMA AKADEMIJA Pančevo

121 28799993 KLUB "SILVER BEK BRAZILSKI ĐIU ĐICU/MMA" Pančevo

122 08891877 KLUB NAUTIKA PLUS Jabuka

123 08899355 Sportski motonautički klub "VIP" Pančevo Pančevo

124 08737843 Sportsko rekreativni motonautički klub "SIDRO" Pančevo Pančevo

125 08733643 Udruženje sp. i rekr. motonautičara i ljubitelja reke "Kormilar" Pančevo

126 28776179 Moto klub "DUHOVI" Banatsko N. Selo

127 08931054 MOTO KLUB "MESSENGERS" Pančevo

128 28787847 Moto klub "OTADŽBINA" Banatsko N. Selo



129 28773498 Moto Klub Ghost Riders Dolovo

130 08686211 Motociklistički klub "COYOTE" Pančevo

131 28783710 ODBOJKAŠKI KLUB "BNS" Banatsko N. Selo

132 08402582 Odbojkaški klub "BORAC"STARČEVO Starčevo

133 08833249 Odbojkaški klub "DINAMO" PANČEVO Pančevo

134 08565015 Odbojkaški klub "Mladost" Omoljica

135 28772696 ODBOJKAŠKI KLUB "ODBOJKA 013" Pančevo

136 28700687 ODBOJKAŠKO SP. UDRUŽENJE "MLADOST 1973" Omoljica Omoljica

137 08086966 Željezničko Odbojkaški klub "DINAMO" Pančevo

138 08739986 ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "DINAMO" PANČEVO Pančevo

139 08855676 PAINTBALL klub "SHARKS" Pančevo

140 08866732 PEINTBOL KLUB "URBAN TEAM" Pančevo

141 08099430 Planinarsko društvo "Jelenak" Pančevo

142 08846910 Planinarsko-alpinistički klub "Matterhorn" Pančevo

143 08839174 Planinarsko-ekološki Klub "SOKO" Pančevo

144 08696241 Plesni klub Balerina Pančevo

145 28821956 SPORTSKO UDRUŽENJE PLESNI STUDIO "NG" Pančevo

146 17600257 Savez Mažoretkinja Srbije Pančevo

147 08089329 PLIVAČKI KLUB "DINAMO" Pančevo

148 08883084 PLIVAČKI KLUB "OLIMP" Pančevo

149 28785054 Plivački klub "SPARTA" Pančevo

150 08871337 PLIVAČKI KLUB "TAMIŠ" Pančevo

151 08640041 KLUB PODVODNIH AKTIVNOSTI - Pančevo Pančevo

152 08846596 RONILAČKI KLUB SCUBADIVING TEAM-SVET RONJENJA Pančevo

153 28791607 SPORTSKI KLUB  "SPARTANS - BODY, FITNESS & GYM" Pančevo

154 28792247 Ragbi klub "Borac-veterani" Starčevo Starčevo

155 28812043 Ragbi klub "Dinamo 1954" Pančevo

156 08086958 Ragbi klub "Dinamo" Pančevo

157 08901902 RAGBI SAVEZ VOJVODINE Pančevo

158 28779518 Ragbi 13 klub "Vojvoda" Pančevo

159 28781644 Ragbi 13 klub Jedinstvo Pančevo

160 28781989 Vojvođanska ragbi 13 federacija Pančevo

161 28807279 Klub stonog fudbala "Two Towers" Pančevo

162 28822413 SPORTSKO UDRUŽENJE "SKOČICA" Pančevo

163 28812647 SPORTSKO UDRUŽENJE ,,SPORTSKA DIMENZIJA" Pančevo

164 08876355 FITNES KLUB "BUSHIDO" Pančevo

165 08892946 FITNES KLUB "FORMA" Pančevo

166 08910235 Sport za sve Elektra dance studio Pančevo

167 08087237 Društvo za fiz. Vasp. i sportsku rekreaciju "Partizan" Pančevo Pančevo

168 08684634 Omladinski rukometni klub "Mladost" Omoljica

169 08087075 Omladinski rukometni klub "Pančevo" Pančevo

170 08256870 Rukometni klub "Dolovo" Dolovo

171 08390274 Rukometni klub "Jedinstvo" Kačarevo

172 08627401 Rukometni klub Glogonj Glogonj

173 08586772 Rukometni klub Jabuka Jabuka

174 08177961 UDRUŽENJE RUKOMETNIH VETERANA "DINAMO" Pančevo

175 08086494 Železnički rukometni klub "DINAMO" Pančevo

176 08841381 Ženski rukometni klub "Dolovo" Dolovo

177 08610967 Ženski rukometni klub "Jabuka 95" Jabuka

178 08378045 Ženski rukometni klub "JEDINSTVO" Kačarevo



179 08164827 Ženski rukometni klub "Pančevo" Pančevo Pančevo

180 28700571 Žensko Rukometno udruženje "Jabuka" Jabuka

181 08089299 RUKOMETNI SAVEZ GRADA PANČEVA Pančevo

182 08693633 RUKOMETNI SAVEZ JUŽNO-BANATSKOG OKRUGA Pančevo

183
08123543

UDRUŽENJE RUKOMETNIH SUDIJA, KONTROLORA I DELEGATA "ZBOR RUKOMETNIH 
SUDIJA PANČEVO"

Pančevo

184 28773625 Sportsko udruženje Rvački klub "CRAZY COBRA TEAM" Starčevo

185 28813686 Sportsko Udruženje"Kobra Tim" Pančevo

186 08866244 SOKOLSKO DRUŠTVO "PANČEVO" Pančevo

187 08826633 Sp. klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama "Kliker" Pančevo

188 08877475 Sp. klub za osobe sa intelektualnim poteškoćama "Sp. srce" Jabuka

189 28811292 Udruženje za sport i rekreaciju gluvih i nagluvih Južni Banat Pančevo

190 08895139 Parastreličarski Savez Srbije Pančevo

191 08806527 Savez za sport i rekreaciju invalida Pančevo Pančevo

192 28788096 Udruženje za radnički sport "Južni Banat" Pančevo

193 08885451 Klub sportskih ribolovaca "Šepecan Nenad" Pančevo

194 08839409 Sportsko ribolovni klub "Shimano 3M" Pančevo

195 08765600 Udruženje sportskih ribolovaca "KLEN" Kačarevo

196 28819986 Udruženje sportskih ribolovaca "NADEL" Starčevo Starčevo

197 08087245 Udruženje sportskih ribolovaca "Šaran" Omoljica

198 08096279 UDRUŽ. SP. RIBOL. I MOTONAUTIČARA "HEROJ MARKO KULIĆ" Pančevo

199 08086826 Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara "Tamiš" Pančevo

200 08903514 UDRUŽENJE SP. RIBOLOVACA I NAUTIČARA RIBOLOVAC Pančevo

201 28789521 UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA ZLATNI KARAŠ 2013 Banatsko N. Selo

202 08087091 Stonoteniski klub "Dinamo" Pančevo

203 08775095 Stonoteniski klub "Jedinstvo" Kačarevo

204 28788428 Stonoteniski klub "Neolit" Starčevo

205 07077220 Stonoteniski klub "Pančevo" Pančevo

206 08869782 Streličarski klub "DUGA STRELA" Pančevo

207 08152535 Streličarski klub "PANČEVO" Pančevo

208 08086940 Streljačka družina "Pančevo 1813" Pančevo

209 08579571 PANČEVAČKI ŠAHOVSKI KLUB "PAŠK" Pančevo

210 08087121 ŠAH KLUB "BORA IVKOV" Banatsko N. Selo

211 08581975 Šah klub "Jabuka" Jabuka

212 28801661 ŠAH KLUB "KEFALO" Omoljica

213 08087130 ŠAH KLUB "Svetozar Gligorić - Gliga" Pančevo

214 08912262 ŠAHOVSKI KLUB "ALJEHIN" Pančevo

215 28776837 Šahovski klub "BORAC" Starčevo Starčevo

216 08887837 ŠAHOVSKI KLUB "BUDUĆNOST" Banatski Brestovac

217 08801240 ŠAHOVSKI KLUB "JEDINSTVO" Kačarevo

218 08092141 "Opštinski šahovski savez Pančevo" Pančevo

219 08891737 ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO "ŠAMPION" Pančevo

220 08111936 Savez za školski sport Pančeva Pančevo

221 28819404 Klub borilačkih sportova i fitnes programa KOLOSEUM Pančevo

222 28800274 SPORTSKI KLUB "TENIS CENTAR" Pančevo

223 08766118 TENIS KLUB "MLADOST" Pančevo Pančevo

224 08087253 Teniski klub "Dinamo" Pančevo Pančevo

225 28797834 TENISKI KLUB "JABUKA" Jabuka

226 08172340 TENISKI KLUB "PANČEVO" Pančevo

227 28773854 TENISKI KLUB "PREMIER" Pančevo



228 08738637 TENISKI KLUB "Sveti Sava" Pančevo

229 08915032 TENISKI KLUB "TENIS STAR" Pančevo

230 28774206 Banatska teniska asocijacija Pančevo

231 08089183 Sportski savez Pančevo Pančevo

232 28792506 Klub banatskih šora "Đilkoši". Pančevo

233 28701438 SPORTSKO UDRUŽENJE TRIATLONACA "PATRIK" Pančevo

234 08580189 Triatlon klub Tamiš Pančevo

235 08919631 Vaterpolo klub "Mladost" Pančevo

236 28808020 AERO KLUB "FALCON 013" Pančevo

237 08111278 AEROKLUB "UTVA" Pančevo Pančevo

238 08087261 Veslački klub "Tamiš" Pančevo

239 08713472 UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA PANČEVO Pančevo

2.     ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

О  извршеним  саветодавним  службеним  посетама  које  су  се  односиле  на  спортске  организације  на

територији Града Панчева које су чланови Спортског савеза Панчево са седиштем у Масариковој бр.1а.
Предмет саветодавних посета је био усаглашавање статута са Законом о спорту (Сл. Гласник РС бр. 10/16, а

што су спортске организације биле у обавези да ускладе статуте до 16.02.2017.г..
Приликом саветодавних посета одговорна лица спортских организација су упозната од стране инспектора за

спорт са Законом о спорту, и да је потпуно свој рад обављају на законит и безбедан начин.

Табела 2.

Куглашки клуб ''Желјезничар''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-1 00-општи део 17 незнатан - -

Клуб за хокеј на трави
''Динамо'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-2 00-општи део 11 низак 2 има

Фудбалски клуб''Панчево''
Панчево''

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-3 00-општи део 10 низак - -

Фудбалски клуб ''Стари Тамиш''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-4 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Мундијал''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-5 00-општи део 17 незнатан - -

Шаховски клуб 
''Аљехин'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-6 00-општи део 13 незнатан - -

Коњички клуб ''Панчево 1926''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-7 00-општи део 15 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Борац''
Старчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-8 00-општи део 17 незнатан - -

Кик бокс клуб ''Свети Лазар'' Контролна листа Број бодова у Степен ризика Свеукупан број повреда Нема евидентираних



Банатско Ново Село бр. надзору прописа повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-9 00-општи део 14 незнатан - -

Џудо клуб ''Јединство''
Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-10 00-општи део 14 незнатан - -

Шах клуб ''Бора Ивков''
Банатско Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-
11

00-општи део 14 незнатан - -

Веслачки клуб ''Тамиш''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-12 00-општи део 17 незнатан - -

Пливачки клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-13 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''Тамиш''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-14 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Динамо
1945''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-15 00-општи део 17 незнатан - -

Женски рукометни клуб
''Јабука 95'' Јабука

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-16 00-општи део 9 среднји 2 има

Џудо клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-17 00-општи део 17 незнатан - -

Ватерполо клуб ''Младост''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-18 00-општи део 17 незнатан - -

Бока клуб ''Професионалац''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-19 00-општи део 17 незнатан - -

Одбојкашки клуб ''Одбојка
013''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-20 00-општи део 17 незнатан - -

Кајаккану клуб  ''Панчево ''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-21 00-општи део 17 незнатан - -

Карате клуб 
''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-22 00-општи део 17 незнатан - -

Шах клуб ''Светозар Глигорић Контролна листа Број бодова у Степен ризика Свеукупан број повреда Нема евидентираних



Глига''
Панчево

бр. надзору прописа повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-23 00-општи део 17 незнатан - -

Клуб америчког фудбала
''Panthers''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-24 00-општи део 17 незнатан - -

Kајак кану клуб ''Навигатор''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-25 00-општи део 17 незнатан - -

Џудо клуб ''Панчево''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-26 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''Борац''
 Старчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-27 00-општи део 17 незнатан - -

Рукометни клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-28 00-општи део 17 незнатан - -

Женски одбојјкашки клуб
''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-29 00-општи део 17 незнатан - -

Стрличарслк клуб ''Панчево''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-30 00-општи део 17 незнатан - -

Стонотениски клуб ''Панчево''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-31 00-општи део 17 незнатан - -

Карате клуб ''Младост'' 
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-32 00-општи део 17 незнатан - -

Спортски клуб екстремних
спортова ''Вир''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-33 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Слога''
Банатско

Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-34 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''БНС''
Банатско

Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-35 00-општи део 15 незнатан - -

Триатлон клуб ''Тамиш'' 
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-36 00-општи део 17 незнатан - -



Коњички клуб ''Кремен''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-37 00-општи део 17 незнатан - -

Женски рукометни клуб
''Долово'' Долово

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-38 00-општи део 17 незнатан - -

Џудо клуб ''Академија Јочић''
Старчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-39 00-општи део 17 незнатан - -

Клуб малог фудбала
''Краљевићево''

Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-40 00-општи део 15 незнатан - -

Рукометни клуб ''Глогоњ''
Глогоњ

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-41 00-општи део 17 незнатан - -

Спортски клуб ''Авантура 4X4''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-42 00-општи део 17 незнатан - -

Стрељачка дружина ''Панчево
1813''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-43 00-општи део 14 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Младост''
Војловица
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-44 00-општи део 17 незнатан - -

Краљевски мчевалачки клуб
''Карађорђе''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-45 00-општи део 17 незнатан - -

Пливачки клуб ''Спарта''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-46 00-општи део 17 незнатан - -

Одбојкашки клуб ''БНС''
Банатско

Ново Село
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-47 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб 
''АС''

Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-48 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Младосст''
Омољица

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-49 00-општи део 17 незнатан - -



Одбојкашки клуб ''Младост''
Омољица

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-50 00-општи део 17 незнатан - -

Кклуб дизача тегова ''XL''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-51 00-општи део 14 незнатан - -

Кошаркашки клуб 
''Младост'' Омољица

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-52 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''Центр'
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-53 00-општи део 12 низак 1 -

Женски кошаркашки клуб 
''Тамиш''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-54 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-55 00-општи део 17 незнатан - -

Бадминтон клуб 
''Панчево''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-56 00-општи део 17 незнатан - -

Рукометни клуб ''Јабука''
Јабука

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-57 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб
''Глогоњ''Глогоњ

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-58 00-општи део 17 незнатан - -

Атлетски клуб ''Тамиш'''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-59 00-општи део 17 незнатан - -

Тениски клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-60 00-општи део 17 незнатан - -

Шах клуб ''Кефало'' Омољица Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-61 00-општи део 17 незнатан - -

Женски рукометни клуб 
''Јединство''

Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-62 00-општи део 14 незнатан - -

Кошаркашки клуб ''Крис-Крос''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-63 00-општи део 17 незнатан - -



Тениски клуб ''Свети Сава''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-64 00-општи део 14 незнатан - -

Бриџ клуб ''БНС''
Банатско Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-65 00-општи део 17 незнатан - -

Удружење спортских
риболоваца ''Тамиш''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-66 00-општи део 17 незнатан - -

Планинарско друштво
''Јеленак''

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-67 00-општи део 17 незнатан - -

Рагби клуб ''Динамо 1954''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-68 00-општи део 15 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Железничар''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-69 00-општи део 15 незнатан - -

Планинарско-еколошки клуб
''Соко''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-70 00-општи део 17 незнатан - -

Одбојкашки клуб ''Борац''
Старчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-71 00-општи део 17 незнатан - -

Спортски клуб ''Спортико''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-72 00-општи део 17 незнатан - -

Карате клуб ''БНС'' Банатско
Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-73 00-општи део 14 незнатан - -

Карате клуб ''Кумите 013''
Банатски Брестовац

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-74 00-општи део 11 низак - -

Клуб подводних активности
''Панчево''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-75 00-општи део 17 незнатан - -

Спортско удружење дизача
тегова ''Динамо''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-76 00-општи део 14 незнатан - -

Бадминтон клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-77 00-општи део 14 незнатан - -



Омладински фудбалски клуб
''Стенли'' Глогоњ

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-78 00-општи део 17 незнатан - -

Женско Рукометно удружење
''Јабука'' Јабука

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-79 00-општи део 14 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Јединство
Стевић''

Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-80 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Стрела''
Иваново

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-81 00-општи део 17 незнатан - -

Кошаркашки клуб''Јединство''
Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-82 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Долово''
Долов

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-83 00-општи део 17 незнатан - -

Спортско удружење за
Ритмичку гимнастику
''Руслана'' Панч4ево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-84 00-општи део 14 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Воја Гачић''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-85 00-општи део 14 незнатан - -

Женски рукометни клуб
''Панчево''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-86 00-општи део 17 незнатан - -

Стонотенисерски клуб
''Јединство''

Качарево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-87 00-општи део 17 незнатан - -

Пливачки клуб ''Олимп''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-88 00-општи део 14 незнатан - -

Пливачки клуб ''Тамиш''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-89 00-општи део 17 незнатан - -

Удружење шпортских
риболоваца ''Златни Караш
2013'' Банатски Брестовац

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-90 00-општи део 12 низак - -

Коњички клуб ''Младост'' Контролна листа Број бодова у Степен ризика Свеукупан број повреда Нема евидентираних



Омољица бр. надзору прописа повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-91 00-општи део 12 низак - -

Фудбалски клуб ''Будућност''
Банатски Брестовац

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-92 00-општи део 17 незнатан - -

Омладински рукометни клуб
''Панчево'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-93 00-општи део 15 незнатан - -

Ароклуб ''Утва'' Панчево Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-94 00-општи део 17 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Фортуна''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-95 00-општи део 14 незнатан - -

Коњички клуб ''Будућност''
Банатско Ново Село

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-96 00-општи део 17 незнатан - -

Рагби 13 клуб ''Војвода'' Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-97 00-општи део 17 незнатан - -

Атлетски клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-98 00-општи део 17 незнатан - -

Карате клуб ''Панчево''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-99 00-општи део 14 незнатан - -

Карате клуб ''Долово'' Долово Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-100 00-општи део 17 незнатан - -

Тениски клуб ''Младост''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-101 00-општи део 17 незнатан - -

Одбојкашки клуб ''Динамо''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-102 00-општи део 12 низак - -

Панчевачки шаховски клуб
''ПАШК'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-103 00-општи део 17 незнатан - -

Хокеј на трави клуб Змај
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-104 00-општи део 9 средњи - -

Омладински фудбалски клуб
''Југославија'' Јабука

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-105 00-општи део 17 незнатан - -

Клуб борилачких спортова и Контролна листа Број бодова у Степен ризика Свеукупан број повреда Нема евидентираних



фитнес програма '' Колосеум''
Панчево

бр. надзору прописа повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-106 00-општи део 17 незнатан - -

Соколско друштво ''Панчево'' Контролна листа 
бр.

Број бодова у 
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних 
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-107 00-општи део 14 незнатан - -

Фудбалски клуб ''Мика Антић''
Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-108 00-општи део 11 низак - -

Ауто спортски клуб ''ГЕБ
ТИМ''

Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних повреда
прописа

VIII-24-66-2/2017-109 00-општи део 17 незнатан - -

Ауто спортски клуб ''НИС
ПЕТРОЛ ТИМ'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-110 00-општи део 17 незнатан - -

Гимнастичарски клуб
''Спортско срце'' Панчево

Контролна листа
бр.

Број бодова у
надзору

Степен ризика Свеукупан број повреда
прописа 

Нема евидентираних
повреда прописа

VIII-24-66-2/2017-111 00-општи део 12 низак - -

3.           ПОДАЦИ О НИВОУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ПОСТУПАЊА НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА  
(КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ)

Процена  ризика  у   2017.год.  Секретаријата  за  инспекцијске  послове  вршена  је  на  основу  стручних
инструкција,упутстава  о  методу  вршења  инспекцијског  надзора  и   искуства  дугогодишњег  рада  републичког
инспектора за спорт,а исто обрађене у контролним листама.

3.1      ВРСТА РИЗИКА „САВЕТ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА“

I.критични ризици
II.високи ризици
III.средњи ризици
IV.ниски ризици
V.незнатни ризици



езнатан низак средњи висок критичан

Реч клуб у 
називу 

Књига чланства Уговори 
закључени са 
спортистима и 
спортским 
стручњацима

Дозволе за рад 
спортских стручњака
у спорту
План рада са 
млађом популацијом

Одређивање опште 
здравствене способности за 
обављање спортских 
активности, спортских 
стручњака и чланова спортских 
организација

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

Месец
Обавештења о

прев инсп,
надзору

Контролна
листе

Службене
белешке

Акт о
примени
прописа

Прекршајни
налог

Решења
Решења

опрестанку рада
спортских

удруж.

Обавештења

јануар

фебруар

март

април 2 1

мај 7 7 7 7 1

јун 17 17 17 17 1

јул 38 38 38 38 1

август 24 24 24 24 1

септембар 6 6 6 6

октобар 14 14 14 14 2

новембар 4 4 4 4 1

децембар 1 1 1 1 8 55

УКУПНО: 111 111 111 111 3 12 55

*НАПОМЕНА :  По решењу  градоначелника града Панчева ,број II-06-020-2/2017-76 од 3.02.2017. ,била сам ангажована у Комисији за попис
незаконито изграђених објеката на територији града Панчева.С обзиром да сам била ангажована у попису ,нисам могла да обављам инспекцијске
послове у области спорта све до маја текуће 2017 године.
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Спортски инспектор је спортским удружењима и клубовима доставио обавештење о обавези усаглашавања
Статута са Законом о спорту
Обавештење и упозорње спортским организацијама који нису ускладиле статут са  Законом о спорту (''Службени
гласник РС'', бр.10/2016)

Увидом у службену евиденцију Агенције за привредне регистре - Регистар удружења ,друштава и савеза у
области спорта Републике Србије,спортски инспектор Одељења за друге инспекцијске послове Секретаријата за
инспекцијске послове, Градске управе града Панчева удврдила је да Ваша спортска организација није ускладила
статут организације са Законом о спорту (''Сл. Гласник РС'' бр. 10/2016) што је била у обавези.

Законом о спорту  (''Сл. Гласник РС'' бр. 10/2016) у члану 181.став 1. прописује да: ''Постојеће организације у
области спорта дужне су да ускладе своју организацију ,рад и опште акте  одредбама овог закона у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона.''-  рок за усаглашавање статута спортске организације  са Законом о
спорту (''Сл. Гласник РС'' бр. 10/2016)   је истекао 16.фебруара 2017.године.

С обзиром да је овај рок одавно прошао ,спортска организација и  Ви , као званични заступник спортске
организације сте тиме већ прекршили Законом о спорту  (''Сл. Гласник РС'' бр. 10/2016) . 

У случају инспекцијског надзора и контроле о усклађивању спортске организације,рада и опших аката са
одредбама Закона о спорту  (''Сл. Гласник РС'' бр. 10/2016) , прописана је за ту врсту прекршаја казна у износу од
100.000,00 динара - за спортску организацију и 10.000,00 динара за одговорно лице спортске организације .

Спортски инспектор је на захтев одговорних лица спортских удружења и клубова донео 12 Решења о
престанку рада спортских удружења, који немају услова за даљи наставак рада. 

4.         ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

Спортски  инспектор  обавља  поверени  посао  и  надлежан  је  за  организације  које  се  баве  стручним
оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у професионалним спортским лигама,
врши надлежни орган јединице локалне самоуправе, преко градског инспектора.

 

5.         ПОДАЦИ О  ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2017.ГОДИНУ У ОБЛАСТИ
СПОРТА

Дана  17.01.  2017.  године  одржан  је  састанак  са  шефом Одсека  за  инспекцијске  послове  Министарства
омладине и спорта РС, на коме су дата потребна упутства за даљи рад спортског испектора у складу са чланом 170.
став 2, Закона о спорту (''Сл. Гласник РС број :10/2016), затим је договорено да ће консултације бити спроведене у
фебруару месецу текуће године о даљем раду.

Дана  14.09.2017.године  одржан  је  састанак  са  шефом  Одсека  за  инспекцијске  послове  Министарстава
омладине и спорта РС, уз присуствовао дражавног секретара за спорт Предраг Перуничић на коме је дискутовано у
вези Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018 годину у области спорта на територији града Панчева,размена
искуства и препоруке за даљи рад.Сагласност на Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2018 годину,под
бројем.66-00-618/2017-07 од 26.09.2017 од стране државног  секретара за  спорт   Министарстава за  омладина  и
спорта РС, Предрага Перуничића.

Увидом у службену евиденцију Агенције за привредне регистре – Регистарт удружења-друштва и савеза у
области  спорта  РС,  спортски  инспектор  у  сарадњи  са  Спортским  савезом  Панчева  и  Покрајинским  спортским
инспектором  сачинио  службену  евиденцију  спортских  организација  и  клубова  на  територији  Града  Панчева  по
препоруци  републичког  инспектора  за  спорт  у  саветодавним  службеним  опосетама  вршена  је  контрола
усаглашавања статута са Законом о спорту.



VII    ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У В О Д

САДРЖАЈ:

Надлежност инспекције за заштиту животне средине
Организација инспекције
Прописи
Стручни и технички капацитети
Извештај о раду Одељења 
Резултати
Обуке 
Уочени проблеми и предлози за превазилажење 
Закључак

1.   НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
       

На основу унутрашњег уређења Градске управе града Панчева инспекција за заштиту животне средине је у
2017.години обављала послове у оквиру Одељења за  друге  инспекцијске послове Секретаријата за  инспекцијске
послове Градске управе града Панчева,  који се односе на:  област заштите ваздуха,  контрола оператера којим је
издата дозвола за управљање отпадом, заштиту од буке, управљање отпадом, процену утицаја на животну средину
и контрола мера, нејонизујуће зрачење, заштиту природе, локални регистар извора загађивања  животне средине
као и карактеристичне активности на територији града чије обављање утиче на животну средину као и „остале
послове“ који обухватају:  озелењавање и  одржавање јавних зелених површина, решавање проблема анималног
отпада,  енергетскa ефикасност  и подизање капацитета обновљивих извора енергије, присуство и ангажовање на
стручним скуповима као и у раду стручних тимова за измене и допуне градских одлука.

2.   ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈЕ  

3.    ПРОПИСИ

Инспекцијa за заштиту животне средине врши контролу и 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 што подразумева и надлежности по донетим Одлукама
локалне  самоуправе  Града Панчева.  У  смислу  правилне  оцене  ненадлежности  и  усмерења  предмета  према
надлежним органима инспектори користе и друга законска акта. 



3.1      У наставку су набројани закони и један мањи део подзаконских аката који инспекција примењује:

1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016)

2. Закон о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС”, бр. 30/10)
10. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”,65/2013 и 13/2016)

3.2       Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:

1. Уредба  о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010)
2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС", бр. 71/2010)
3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр.

96/2009)
4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр.

114/2013)
5. Правилник  о  методологији  за  прикупљање  података  о  саставу  и  количинама  комуналног  отпада  на

територији јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр . 61/2010)
6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник", бр. 56/2010)
7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005)
8. Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање  индикатора  буке,

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010)
9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр.

72/2010)
10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)
11. Правилник  о  садржини  и  изгледу  обрасца  извештаја  о  систематском  испитивању  нивоа  нејонизујућег

зрачења у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
12. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса  („Сл. гласник

РС”, број 104/09)
13. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
14. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
15. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање 

(„Службени гласник РС”, број 6/16)
16. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени 

гласник РС”, број 5/16)

17. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15) 

18.  Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
11/10, 75/10 и 63/13)...

У вршењу инспекцијских надзора инспектори за заштиту животне средине примењују и одредбе Закона о 
инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15).

4.      Активности у оквиру процеса инспекцијског надзора:

      Примена закона и других прописа којима се уређује заштита животне средине тј. заштита ваздуха, воде и
земљишта од загађења.
                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 залагања 
подношења захтева за одлучивање о потреби израде студије о прецени 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  неописног  отпада
налокацији власника отпада за које надлежни орган града издаје дозволу. 
Заштита од нејонизујуђег 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  заштићено
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 покретањепоступка за привредни
преступ и подношење кривичне пријаве.
Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.
Припрема информације за државне органе и медије.

5.     СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ

По новој систематизацији у Секретаријату за инспекцијске послове у оквиру Одељења за друге инспекцијске
послове систематизована су два радна места за инспектора за заштиту животне средине, али је тренутно само једно
попуњено, те један инспектор врши надзор над целом територијом Града Панчева.

По питању техничке опремљености инспекција је располагала са једним возилом и сваки извршилац је имао
свој рачунар као и фотоапарат.

6.      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине у оквиру Одељења за друге инспекцијске
послове  Секретаријата  за   инспекцијске  послове за  2017.годину  сачињен  је  у  скалду  са  чланом  44.  Закона  о
инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015).

Одељења за друге инспекцијске послове је обављало делатност у оквиру Секретаријата за  инспекцијске
послове Градске управе града Панчева и то 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.

6.1     Заштита ваздуха 

Кроз редовне и ванредне (по пријавама) инспекцијске надзоре обрађени су предмети који су првенствено
били везани за мерења емисије  загађујућих штетних материја у ваздух,  а 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-одлукаУС и
14/2016) и Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/2009, 10/2013) и подзаконским актима, а односили су
се на,  стационарна котловска постројења  са ложиштима код којих се сагоревањем чврстог, течног, или гасовитог
горива, производи топла вода,  засићена и прегрејана водена пара. Мерења су налагана за постројења номиналне
инсталисане  снаге  од  1  МW  и  веће.  Закључци  Извештаја  са  мерења,  су  у  неким  случајевима  указивали  на
прекорачења GVE па су из тог разлога налагане мере за извршења свих потребних техничко-технолошких корекција
на постројењима и поновно контролно мерење. 

6.2      Заштита од буке

У  области  заштите  од  буке  у  животној  средини  у  затвореном  и  отвореном  простору  у  2017.  години
инспекција је решавала већином, у ванредним инспекцијским надзорима, по пријавама грађана. Неки од наведених
предмета су  се  односили на буку  за  коју  инспекција  није  надлежна јер  нису  били у  питању предузетници или
регистровани привредни субјекти већ бука из суседног домаћинства од физичких лица, или је у питању била бука
која није настајала из стационарног извора буке (апарат, машина, музички уређај...). 

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-одлукаУС и 14/2016),
Закону о заштити од буке („Службени гласник РС“ бр. 36/2009. и  88/2010), Уредби о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, 75/2010), Одлуци о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града



Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.21/2017), и Правилнику  о  методама мерења буке, садржини и обиму
извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010)

У случајевима где је  мерењем,  од  стране  стручних  кућа  акредитованих  и овлашћених за  мерење буке,
регистровано прекорачење граничних вредности за буку налагане су мере којима ће се ниво буке смањити на ниво
испод дозвољеног.

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.

6.3      Управљање отпадом

За највећи број  надзираних субјеката,  предузетника и привредних  субјеката током 2017. године предмет
надзора  је било поступање са отпадом као и достава документације на увид и то првенствено документације о
кретању  отпада  према  Правилнику  о  обрасцу  Документа  о  кретању  отпада  и  упутству  за  његово  попуњавање
(„Службени гласник РС“ број 114/2013) и уговори за преузимање отпада од стране оператера који имају дозволу за
управљање том врстом отпада, а сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010
и 14/2016). 

Такође  су  вршене  контроле  по  питању  израде Плана  управљања  отпадом  као  и  одређивању  лица
одговорног за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/2009,
88/2010 и 14/2016).

6.4      Заштита природе

Сходно Закону о заштити природе ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр. и 14/2016) вршени
су инспекцијски надзори по пријави грађана у вези загађења у околини заштићeног Парка природе Поњавица.

7.       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), извршенe су 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 донео решење о сагласности на студију о процени утицаја
као и 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. 

8.        Нерегистровани субјекти

У  складу  са  усвојеним  Законом  о  инспекцијском  надзору  инспектори  за  заштиту  животне  средине  су
поступали  и  код  нерегистрованих  субјеката  издвањем  Решења  којим  се  налаже  да  се  у  датом  року  изврши
регистерација  делатности  или  су  у  неким  случајевима  прослеђиване  информације  о  нерегистрованом  субјекту
тржишној и пореској инспекцији на поступање. 

9.       Издавање извештаја за потребе добијања лиценце за енергетске објекте

Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке ради издавања Извештаја инспектора за заштиту животне
средине,  а  за  добијање  лиценце  за  обављање  делатности  трговина  на  мало  моторним  горивима  у
специјализованим  продавницама  за  енергетски  објекат,  станица  за  снабдевање  друмских  возила  горивом
инспектори су у току 2017.године вршили код три правна субјекта. У сва три случаја Извештај је био позитиван, али
са указаним неправилности које је неопходно уклонити у складу са законском регулативом.
Саветодавне инспекције

Инспекција за заштиту животне средине је вршила саветодавне инспекцијске прегледе на захтев странке
који су  се  односили на  управљање отпадом.  Такође,  приликом редовних инспекцијских  прегледа инспекција  је
упознала странке са новим Законом о инспекцијском надзору и обавезама које проистичу из њега, а првенствено са
контролним листама, начином попуњавања и са могућношћу вршења самоконтроле.

10.    Сарадња са Заштитником грађана града Панчева



Инспекција за заштиту животне средине је у току 2017.године поступала је по захтеву Заштитника грађана
града  Панчева  у  складу  са  достављеним  притужбама  на  рад  инспекције.  У  складу  са  достављеним  захтевима
инспекција је имала успешну сарадњу и уредно је достављала сву тражену документацију, а у случајевима где је
постојала препорука Заштитника грађана инспекција за заштиту животне средине је поступала по њој у оквирима
своје надлежности и законске регулативе.

11.     РЕЗУЛТАТИ

У  2017.  години  вршени  су редовни  и  ванредни  инспекцијски  прегледи  (у  већини  случајева  по  пријави
странке). Редовни инспекцијски прегледи су највише вршени по питању заштите ваздуха и управљања отпадом, док
је по пријавама грађана највећи број био по питању заштите од буке, у летњем периоду и повећан је број пријава у
односу на 2016.годину.

У  табеларном  приказу дат је обим извршених активности: 

 број у 2017.год

Укупно отворених предмета 87

Извршених инспекцијских надзора 87

Редовних инспекцијских прегледа 52

Ванредних инспекцјских прегледа 35

Број теренског инспекцијског надзора 87

Број самосталних инспекцијског надзора 87

Донетих решења 20

Број контролних инспекцијских надзора 9

Донетих закључака о спајању 2

Број допунских инспекцијских надзора 1

Број канцеларијског инспекцијског надзора 87

Службене белешке, дописи, обавештења странци 17

Број извештаја по захтеву странке 2

Број записника 83

СИСТЕМ 48 23

Прослеђивање другој инспекцији 8

Број обука 7

Службене саветодавне посете 20

Издати налози за инспекцијски надзор 87

Решњеа о обустави поступка 1

12.     ОБУКЕ 

1. Дана 01.02.2017 године,у просторијама Привредне коморе Србије регионална привредна комора Јужнобанатског
управног округа .
ТЕМА САСТАНКА: Управљање хемикалијама ,опасним материјама и отпадом и искуства из Јапана.

2.  Присуствовање конференцији у оквиру пројекта „Inplementacija „IPPC/IE директиве за интезиван узгој живине и
свиња која је одржана 09.02.2017 год. у Привредној комори Србије у Београду.

3. Учествовање на радионици у оквиру пројекта који се одвијао са TMF и Центром за чисту производњу у Србији,која
је организована за инспекције за заштиту животне средине (републичке,покрајинске и локалне   самоуправе )
ТЕМА САСТАНКА;IPPC ФАРМЕ која је одржана на Технолошко металушком факултету у Београду.

4. Дана 12.04.2017 год.одржана завршна конференција пројекта „Implementacija IPPC/IE  директиве у постројењима
за интензиван узгој живине и свиња“ .
ТЕМА САСТАНКА:Презентвовање свих активности на пројекту,резултати пројекта и искуства током имплементације
пројекта од стране оператера и надлежних органа,интегрисане дозволе у сектору интезивног узгоја.

5.  Дана 20.04.2017 год. у  ПКС Привредној комори  Јужнобанатског управног округа,одржана је обука везана за
отпад у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине.
ТЕМА  САСТАНКА:Попуњавање  апликације  и  документације  која  прати  транспорт,предузимање  и  складиштење
отпада што представља проблем већем броју привредних субјеката.



6.  Дана  09.05.2017  године,одржан  је  састанак  Републичке  инспекције  за  заштиту  животне  средине  и  локалних
инспектора за  заштиту животне средине  Севернобанатског  ,Средњебанатског  и  Јужнобанатског  управног  округа.
Циљ  састанка  је  био  остварење  сарадње  између  републичких  и  локалних  инспекција  за  заштиту  животне
средине,као и ради успостављања ефикасног система за координацију поверених послова у области заштите
животне средине.

7.  Дана  31.10.2017  год.у  Панчеву  одржано  је  саветовање  у  Регионалној  привредној  комори  Јужнобанатског
управног округа .
ТЕМА САСТАНКА:Управљање индустријским и комуналним отпадом за привреду и локалну самоуправу.

13.   УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ

13.1     Легислатива

Последњих година су донети бројни закони и подзаконска акта, са циљем да се наше законодавство усклади са
захтевима директива ЕУ.
Иако је  највећи број  европских  директива транспонован у  наше законодавство,  долази до великих  проблема у
имплементацији. Ово се посебно односи на постојеће објекте, тј. на постројења чија је технологија застарела и не
задовољава савремене стандарде. С обзиром на неопходност великих инвестиција у циљу достизања ЕУ стандарда и
у наредном периоду очекују се проблеми у контроли инспекције током надзора ових објеката.

Предлог:
1. Ревизија појединих законских прописа.
2. Пооштравање казнене политике.
3. Израда свих предвиђених подзаконских аката.
4. Ревизија дозвола.
5. Доношење реалних прелазних рокова и стриктно придржавање истих.

13.2   Сарадња са  републичким и покрајинским органима управе

У бројним областима је неопходно да инспекција има добру сарадњу и често заједничке активности са
министарством тј. републичком инспекцијом, покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине, државним
органима  и  организацијама.  Нажалост  то  у  предходном  периоду  није  био  случај.  Не  постоји  свобухватна
координација и међусобна сарадња, већ само спорадични случајеви сарадње.
Не постоји информациони систем-база података који би инспектори могли да користе са циљем директног увида у
информације других инспекција за инспектоване оператере.

Предлог: 
1.  Успоставити бољи систем сарадње 
2.  Израда функционалног интегрисаног информационог система – базе података коју би користиле све 
инспекције у свом раду

13.3      Стручна оспособљеност инспектора
Инспектори за заштиту животне средине су предходном периоду ишли на све обуке које су биле намењене

вршењу инспекцијских надзора, али тога је било веома мало у организацији републичких или покрајинских органа.
Осим  е-обуке  у  организацији  СКГО  није  организована  ниједна  друга  обука  поводом  примене  новог  Закона  о
инспекцијском надзору што је довело до различитог тумачења и примене одређених чланова закона.
Предлог: 

1. Организовати обуке по окрузима 

13.4      Запошљавање

Одлазак инспектора током претходних година уз истовремено непопуњавање празних радних места довео је до
недостатка инспектора за  заштиту животне средине.  Један инспектор за  целу територију  Града Панчева обавља
надзор.

Предлог:
1. Хитно запошљавање нових инспектора.



14.        ЗАКЉУЧАК

Инспекција  за  заштиту  животне  средине  је  током  2017.године  законито,  благовремено  и  одговорно
спроводила прописе из области заштите животне средине уз примену Закона о инспекцијском надзору.

Такође је благовремено припремила План инспекцијског надзора за 2018. годину у склaду са Законом о
инспекцијском надзору, на који је Министарство заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне
средине дао позитивно мишљење 22.11.2017.г. бр.353-03-644/2017-04

Инспекција ће у наредном периоду, обављати послове инспекцијског надзора у оквиру Секретаријата за
инспекцијске послове у складу са припремљеним планом за 2018.годину и пописом надзираних субјеката који су
предмет  редовних  инспекцијских  надзора  по  месецима и  надамо се  да  ће  степен  испуњености  бити  изузетно
велики, као и да ће планом наведени показатељи делотворности инспекцијског надзора бити на високом нивоу.

У периоду о јуна до септембра месеца смањен је број редовног инспекцијског надзора из разлога повећања
пријава  буке  из  кафића,  радионице  и  др.обзиром  да  овај  посао  обавља  један  инспектор  за  територију  града
Панчева.



VIII.        ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШЕЊА

Програмска активност : Организовање и управљање пословима извршења из надлежности Секретаријата за 
инспекцијске послове и за потребе Градске управе града Панчева.
Функција: VIII-28

ОПИС ПОСЛОВА:

Обављање  послова  извршења  за  потребе  Градске  управе,  организује  вођење  управног  поступка  ради
предузимања Законом прописаних мера,  организовање обављања послова на изради одлука и других аката из
надлежности Секретаријата, као и припреме предлога решења у управном поступку у другом степену за Градско
веће. Праћење уредног, благовременог и законитог обављања послова у оквиру Одељења и контролише да ли се
другостепени поступак спроводи у складу са законским и другим прописима у датим роковима.

1.    ПОДАЦИ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017 ГОДИНУ

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 годину је реализован у односу на приоритете и у односу на
процену  ризика  на  основу  анализе  стања  у  досадашњем  вршењу  инспекцијског  надзора  као  и  на  основу
информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација.

Један  од  главних  циљева  Одељења  за  управно-правне  послове  и  послове  извршења  је  уредно,
благовремено и законито обављање послова у оквиру одељења и контрола дали се другостепени поступак спроводи
у складу са законом и другим прописима у датим роковима.

Табела 1.

1. Новоотворени извршни предмет 10

2. Новоотворени предмети-комунални 121

3. Решења 6

4. Закључак о дозволи извршења 3

5. Закључак о обустави 

6. Извршења 97

7. Број прекршајних налога

8. Број наплаћених прекршајних налога

9. Укупно неизвршених грађевинских предмета 

10. Укупно неизвршених комуналних предмета

11. Трошкови извршења 1.094.586,40

12. Захтеви за покретање прекршајног поступка

13. Контролни записници / прегледи 397

14. Систем “48” 116

15. Архивирани предмети у року

16. Архивирани предмети 72

17. Странка извршила 17

18. Дописи 1

Опис: Контејнери, дивља депонија, слама, шут, смеће, нерегистрована возила, парте, пепео, стара возила, плакати, грађевинска извршења, стари
намештај, запрежна кола, атомско склониште, кућица за псе, летње баште, секундарне сировине, расхладне витрине, смеће у парку природе
„ПОЊАВИЦА“, обрађене јавне површине, нечистоћа, упаљена депонија, фекалије, пољопривредне машине , паркинг троугао, киосци, билборди,
стакло, грађевински материјал, жалба на рад ЈКП, гараже, насипање земље, земља, старе ствари, канали за воду, ломљени бетон, поломљене
ствари.

Обрађено укупно 27 предмета по жалбама странака и то: 

-  25 предмета по жалбама на првостепено решење
-   2 предмета по тужби по којој је покренут управни спор код надлежног управног суда
-   у извештајном периоду 27 предмета је завршено
-  прегледана  су  Решења  и  решењља  у  извршењу  донета  од  стране  комуналних  инспектора,  достављене
информације у вези захтева странака за приступ информацијама од јавног значаја, заштитника грађана и осталих



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 
О РАДУ АДМИНИСТРАТИВНИХ РАДНИКА

За период од  1.ЈАНУАРА  до   31.ДЕЦЕМБРА 2017. године

О  П  И  С

РЕШЕЊА ОД
СУДИЈЕ ЗА

ПРЕКРШАЈЕ

ОБИЧНИ
ПРЕДМЕТ 

ПРЕВЕНТИВНО
ДЕЛОВАЊЕ

ПОПИС АКАТА
ДОДЕЉЕНО
ПРЕДМЕТА

РЕФЕРЕНТИМА

ЕКСПЕДОВАН
ПОШТЕ

ДОПИСИ И
СЛ.БЕЛЕШК

РАЗНО

АРХИВИРАНО 
(ЗА ПИСАРНИЦУ)

 
1547 

САОБРАЋ. КОМУНАЛ

Архивирано пресуда 
- комунална-

27

Обустаљено 10

Ослобођено 1

Криви 16

Извршно 9

Архирано пресуда

-саобраћај -
33 13

Обустављено 22

Ослобођено 5

Криви 6

Извршно 2

Саобраћај- искључ. 64

Саобраћј. Путеви и 
сигнализација

110

Саобр.непр.паркир. 274

Непр.парк.-“ПАУК“ 5 646

РАЗНО 71

60 1547 18 448 717 8.450 12.257



IX      ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ПРОГРАМ: Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева 
ФУНКЦИЈА: VIII-41-614
БРОЈ ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА: 3 инспектора до 25.11.2017 / 2 инспектора од 25.11.2017 год. до краја 
извештајног периода

Надзор: 

Послове  из  надлежности  просветне  инспекције  врше  просветни  инспектори.  Просветни  инспектор  је
самосталан  у  раду  у  границама  овлашћења  утврђених  законом,  а  за  свој  рад  је  лично  одговоран.  Просветни
инспектор има право и дужност  да у  вршењу инспекцијског   надзора испитује  спровођење Закона о  основама
система образовања и васпитања и посебних закона и прописа донетих, на основу њих, непосредним увидом у рад
установе и зависно од резултата надзора налаже мере и контролише њихово извршење. 

1.      ПОДАЦИ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017 ГОДИНУ;

-Годишњи план инспекцијског надзора за 2017 годину је реализован у односу на приоритете и у односу на
процену  ризика  на  основу  анализе  стања  у  досадашњем  вршењу  инспекцијског  надзора  као  и  на  основу
информација и добијених података од других инспекција,других овлашћених органа и организација.

ВРСТА РИЗИКА „САВЕТ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА“

I.   критични ризици
II.  високи ризици
III. средњи ризици
IV. ниски ризици
V.  незнатни ризици

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

незнатни ризици 
низак
средњи 
висок
критичан



незнатан низак средњи висок критичан

Спровођење уписа супротно 
одредбама закона

-Непоседује Решење о 
верификацији 
-Нема формиране органе у 
установама образовања и 
васпитања
-Нема усвојене: развојни план, 
школски програм и Годишњи план 
рада 

Инспекцијски надзор у току 2017. године

Назив установе

                                                               Врста надзора

Редован

                                Ванредан

Контролни
По представци

На основу
непосредног

сазнања
По другом основу

1. ОШ“Аксентије Максимовић“ 1 1 1

2. ОШ“4.Октобар“ 1 1 1

3. ОШ“Вук С.Караџић“ 1 1

4. ОШ „Борисав Петров Браца“ 1 1

5. ОШ“Мирослав Мика Антић“

6. ОШ“Ђура Јакшић“ 1

7. ШОСО“Мара Мандић“ 1

8. ОШ“Јован Јовановић Змај“ 1 1

9. ОШ “Олга Петров“ 1 1

10.ОШ “Моша Пијаде“ 1

11.ОШ “Жарко Зрењанин“ Б.Н.С. 1 1

12.ОШ “Исидора Секулић“ 1 1 1

13.ОШ “Бранко Радичевић“ 1

14.ОШ “Братство - јединство“ 1 1

15.ОШ “Васа Живковић“ 1

16.ОШ “Стевица Јовановић“ 1 1

17.ОШ “Свети Сава“ 1

18. ОШ “Гоце Делчев“ 1 1

19.ОШ “Жарко Зрењанин“Качарево 1

20.ОШ „Доситеј Обрадовић“ 1 2 1 2

21.Гимназија „Урош Предић“ 1 1 1

22.Предшколска установа „Д.Радост“ 1 2 1

23.Балетска школа „Д.Парлић“ 1 1

24.ЕТХ „Никола Тесла“ 1 1

25.Музичка школа„Јован Бандур“

26.Машинска школа „Панчево“ 1 1

27.Медицинска школа „Стевица 
Јовановић“

1 1 1

28.Пољопривредна школа „Јосиф 
Панчић“

4 2

29.ЕТШ „Паја Маргановић“ 1

30.Техничка школа“23“мај 1 1 1

Верификоване приватне школе

31.Средња стручна школа„Визија“

32.Економско-менаџерска школа

33. ПУ „Кефалица“ 1

34. ITECCION 1

УКУПНО 22 20 0 5 19

Службене белешке по анонимним поднесцима; Обавештење о предходном поступању по истом поднеску и уступање
другом надлежном органу

УКУПНО

32

У горњој табели разврстани су извршени инспекцијски надзори по врсти у наведеним установама у периоду од 01.01.2017.г до 29.12.2017 
године

Пресек стања на дан 29.12.2017

Укупно задужених предмета 79



архивирано 66

У раду 13

Укупно записника 66

Укупно одговора странкама 15

Укупно уступања из покрајинског 
секекретар. за образовање

37

Укупно обавеште,  извештаја, 
Покрајинском секретаријату

37

Укупно поднесака другим надлежним 
органима

5

Укупно наложених мера 71

Укупно неизвршених мера 0

Укупно донесених решења 1

Уложено жалби другостепеном органу 0

Решено по 
жалби:

одбачена /

одбијена /

усвојена /

Укупно поднесених прекрш. и кривичних
пријава

/

Укупно поднетих притужби на рад 
просветних инспектора другим органима

/

У доле наведеним табелама дат је преглед поступања ради реализације специфичних циљева просветне инспекције:

Инспекцијски надзор у току 2017.године у вези повреде забрана из члана 44. 45 и 46 ЗОСОВ-а

Назив установе

Број 
наложених

мера 
Поступано

по наложеним мерама

Није поступљено по
наложеним мерама

(навести разлог)

1 
ОШ „Вук Стефановић Караџић“

Старчево
1 да

   

Инспекцијски надзор у току 2017.године у вези Захтева за заштиту права ученика

Назив установе

Број 
наложених 

мера 
    Поступано

по  наложеним      мерама

Није поступљено по
наложеним мерама

(навести р

1. ОШ »Доситеј Обрадовић»
Омољица

Није било
разлога за
налагањем

мера

2. Машинска школа „Панчево“

Није било
разлога за
налагањем

мера

У току извештајног периода, од 25.11.2017 год. дошло је до смањења броја просветних инспектора због
одласка једног инспектора у старосну пензију тако да су од тог датума до краја извештајног периода у Одељењу
просветне инспекције ангажована два просветна инспектора.  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је
у току октобра 2017 год. организовао обавезни скуп просветних инспектора поводом примене нових прописа којем



су присуствовали просветни инспектори овог одељења.  Један просветни инспектор је присуствоао Обуци стручног
усавршавања из  области  „Права  детета  у  образовању“  одржаног  од  стране  Ужичког  центра  за  права  детета,  у
периоду 29-30.11.2017 год.

У  складу  са  Законом  о  инспекцијском  надзору  МПНТР  РС  сачинило  је  контролне  листе  за  просвету  и
објавило  их  на  својој  интернет  страници  крајем  јуна  месеца,  Одељење  просветне  инспекције  обавестило  је
електронским путем установе образовања да преузму листе и да се припреме за редован инспекцијски надзор.

Министарство је објавило 9 контролних листа за сваки ниво образовања од предшколског до нивоа високог

образовања.

Дана  27..09.2017  год.  у  Службеном  гласнику  РС  br.  88/2017  је  објављен  Закон  о  основама  система
образовања и васпитања који је  ступио на снагу 05.10.2017 год.  У  току  2017 год.  у Службеном гласнику РС бр.
101/2017  објављени су и: Закон о изменама и допунама Закона о предшколксом васпситању и образовању, Закон о
изменама и допунама Закона о основном образовању, Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању
и Закон о дуалном образовању.

Крајем  септембра  2017 год.  МПНТР  РС  је  доставило  налог  за  редован  инспекцијски  надзор  за
припремљеност установа у школској 2017/18 години. Редован инспекцијски надзор је започет у октобру 2017 год. а
планирано је да се заврши до марта 2018 год. реедован инспекцијски надзор се врши на основу Контролних листи
које  су  објављене  на  интернет  страници  МПНТР  РС.  Записници  о  извршеном  инспекцијском  надзору  се у
електронској форми достављају Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине
–  националне  заједнице  ради  усклађивања  праксе  у  изради  записника.  У  оквиру  досадашњег  редовног
инспекцијског надзора утврђен је у просеку незнатан степен ризика. 

Посебна  пажња  просветних  инспектора  у  периоду  јун  –  јул   2017  год.  је  била  усмерена  на  контролу
спровођења уписа у основним и средњим школама.

У  току  извештајног  периода извршена је  контрола испуњености  прописаних  услова за  рад  за  две  ново
регистроване установе из области образовања и васпитања на територији града Панчева ( „ITTECCION“ D.O.O. -  Јавно
признати организатора активности образовања одраслих и „Кефалица“ - Предшколска установа ).

У свом поступању просветна инспекција се придржавала прописаних рокова за поступање, поступала је у
оквиру својих законских овлашћења, израдила 37 записника о извршеним инспекцијским надзорима и наложила 71
мера за отлањање утврђених незаконитости у поступању надзираних субјеката, донела 1 решење о налагању мера
које нису извршене након што су наложене записником и инспекцијском надзору.

Број извршених инспекцијских надзора и наложених мера чине показатеље делотворности инспекцијског
надзора обзиром да су надзирани субјекти наложене мере благовремено извршили.

У свом раду просветна инспекција је сарађивала са Инспекцијом рада Јужнобанатског округа, Буџетском
инспекцијом  града  Панчева,  Школском  управом  Зрењанин,  органима  локалне  самоуправе,  синдикатима
запослених, Центром за социјални рад, Полицијском управом, Јавним правобранилаштвом и другим установама и
органима у зависности од конкретних случајева.

                                                                       



X       СТЕПЕН ОСТВАРЕНОСТИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ    
ПОСЛОВЕ

Секретаријат за инспекцијске послове  сачинио је оперативне активности по одељењима из комуналне,
саобраћајне  и  грађевинске  области,  просветне  области, квартално  (месечни,  тромесечни,  шестомесечни  и
деветомесечни), које су биле предвиђене Годишњим планом инспекцијског надзора за 2017.годину. На реализацији
приоритета остварен је максимални степен реализованих активности предвиђених оперативним активностима по
одељењима (комуналне,  саобраћајне,  грађевинске  и просветне области)  које  су  табеларно приказани, а који су
дугорочним  праћењем,  искуством  и  анализом  стања  у  области  инспекцијског  надзора  у  делокругу  инспекције
препознати као приоритетни,  који са собом носе највеће ризике.  Оперативне активности имају  за  циљ да како
превентивним деловањем или налагањем мера се  обезбеди законитост  и  безбедност  пословања  и  поступања
надзираних субјеката,  спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра,
права и интересе. 

1.        ГРАФИКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНИХ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У  
2017.ГОДИНИ ПО ОДЕЉЕЊИМА

Табела 1.

АКТИВНОСТИ
МЕСЕЦИ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Редовне контроле снабдевања воде за пиће x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле снабдевања воде за пиће x x x

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода x x x x x

Редовне контроле производње и дистрибуције топлотне енергије x x x x x x x x 

Ванредне контроле производње и дистрибуције топлотне енергије x x x x 

Редовне контроле управљања комуналним отпадом x x x
Ванредне контроле управљања комуналним отпадом x x x x

Редовне контроле управљања гробљима x x 

Ванредне контроле управљања гробљима x x

Редовне контроле обезбеђивања јавног осветљења x x

Ванредне контроле обезбеђивања јавног осветљења x x 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене x x x x x

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина x x x x x x

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина x x x x x

Ванредне контроле делатности зоохигијене x x x x x x

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката x x x x

Редовне контроле држања домаћих животиња x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле држања домаћих животиња x x x

Редовне контроле непрописног паркирања x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле непрописног паркирања x x x x x x x x x x x x 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката x x x x

Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката x x x x

ЛЕГЕНДА: ТРОМЕСЕЧНИ АКТИВНОСТИ

ШЕСТОМЕСЕЧНИ АКТИВНОСТИ

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ  АКТИВНОСТИ

                             1.1   ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ                     
                     (МЕСЕЧНИ, ШЕСТОМЕСЕЧНИ И ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ)



1.2   OПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  (месечни, шестомесечни и деветомесечни)

Табела 2.

АКТИВНОСТИ
МЕСЕЦИ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Редовне конт роле јавног превоза т ерета x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле јавног превоза т ерета x x x

Редовне конт роле јавног превоза путника x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле јавног превоза пут ника x x x x x x x x x x x x

Редовне конт роле т акси превоза x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле т акси превоза x x x x x x x x x x x x

Редовне конт роле превоза т ерета за сопствене пот ребе x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле превоза т ерета за сопствене пот ребе x x x x

Редовне конт роле превоза лица за сопст вене потребе x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле превоза лица за сопст вене потребе x x x x x

Конт роле јавног превоза пут ника и т ерета по пријавама странака x x x x x x x x x x x x

Конт рола превоза за сопст вене потребе лица и ствари по пријави ст ранака x x x x x x x x x x x x

Конт рола предузећа која се баве т акси превозом пут ника на т ерит орији града Панчева x x x

Конт рола удружења која се баве т акси превозом пут ника на т ерит орији града Панчева x x x

Редовне конт роле непрописног заустављања и паркирања возила x x x x x x x x x x x x

Ванредне конт роле непрописног зауст ављања и паркирања возила x x x

Конт рола паркирања возила по пријави ст ранке x x x x x x x x x x x x

Конт рола ст ања коловозног пута (ошт ећења коловоза) x x x x x x

Конт рола ст ања дрвећа и других биљних  засада поред пут ева а који улазе у слободан профил пут а x x x x x x

Редовне конт роле пут ева, путне опреме и путних објеката x x x x x x x x x x x x

Конт роле пут ева, пут не опреме и пут них објекат а по пријавама ст ранака x x x x x x x x x x x x

Конт рола зимског одржавања пут ева и улица x x x

Израда месечних извешт аја о раду x x x x x x x x x x x x

Конт рола нерегист рованог превоза путника x x x x x x x x x x x x
Легенда:  Тромесечне активност

Шестомесечне активности
Деветомесечне активности

Нерегистровани превоз



1.3   OПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (месечни, шестомесечни и деветомесечни)

Табела 3.

АКТИВНОСТИ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Контрола инвеститора који је закључио уговор о грађењу , у складу са овим законом

Контрола инвеститора – да ли је градилиште обележено на прописан начин;    

Контрола – да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола; 

Контрола – а ли се објекат користи за намену за коју је издата  грађевинска, односно употребна дозвола;

Контрола – летњих башта затвореног типа на територији града Панчева x x x x x x x x x X x X
Закон о озакоњењу објеката – попис објеката на територији града Панчева x x x x x x x x x x x x

Легенда:  Тромесечне активност
Шестомесечне активности
Деветомесечне активности

Kонтрола-привредно друштво,односно друго правно лице или предузетник које гради објекат,односно лице које врши 
стручни надзор ,односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката, испуњавају прописане услове
Редовна контрола - за објекте који се граде, односно за извођење радова издата  грађевинска дозвола и потврђена 
пријава о почетку грађења односно издато решење из члана  145. овог закона

Контрола извођача – објекта који се гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно 
техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона;

Контрола извођача-да ли извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају 
закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; 
Контрола градилишта - да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, 
околине и заштиту животне средине
Контрола – да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који 
угрожавају безбедност његовог коришћења и околине
Контрола извођача радова - да ли  води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на 
прописани начин;
Контрола – да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана 
осматрања и одржавања објекта
Контрола – да ли је технички преглед извршен у складу са законом
и прописима донетим на основу закона

Контрола- да ли се обављају и други послови утврђени законом или 
прописом донетим на основу закона

1.4   OПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА ПРОЦВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (месечни, шестомесечни и деветомесечни)

АКТИВНОСТИ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Редован инспекцијски надзор од 15.10. до 01.03.2018 x x x
Контрола уписа од јуна до августа x x x
Поступак по пријавама x x x x x x x x x x x x

Легенда:  Тромесечне активност
Шестомесечне активности
Деветомесечне активности




