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КООРДИНАЦИОНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
ПРЕДМЕТ: И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ  КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН 
КРОЗ ПОКАЗАТЕЉЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Комунална инспекција општинске управе Ковину има 3 извршиоца и у свом 

инспекцијском надзору спроводи: 15 Одлука Скупштине Опшине Ковин, Закон о комуналним 
делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Закона о општем управном поступку, Закон о 
прекршајима, Закон о привредним преступима, Закон о трговини,,  члан 146. Закона о 
планирању и изградњи,  Закон о локалној самоуправи, Закон о оглашавању, Закон о становању и 
одржавању зграда. 

На основу члана 44. став 1. i 2. Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС број 
36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018), комунална инспекција општинске управе Ковин 
доставља следеће показатеље о делотворности рада: 

 
1. Обзиром да је ради остваривања циља инспекцијског надзора, инспекција је дужна да 

превентивно делује један од главних задатака био је спречити или битно умањити вероватне 
настанке штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе . У том циљу 
комунална инспекција општинске управе Ковин је донела 200 решења, међу којима су претежно 
мере за орезивњем сувих стабала, поломљених грана, поправки тротоара ради заштите 
функционалности стања комуналних објеката, отклањања недостатака на крововима стамбених 
зграда, усклађивање постављања летњих башти у складу са издатим урбанистичко техничким 
условима, санацији дивљих депонија, кошења јавних зелених поршина и других недостатака по 
пријавама грађана. 
     2. Исто тако путем средстава јавног информисањања обавештавни су грађани о  
спровођењу мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене, као 
и у установама сагласно спроведеној јавној набавци. 
     Пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима највише се односило  на 
угоститељске објекте око правилног и законитог постављања покретних објеката и летњих 
башти. 
          Издата су и три обавештења у смислу акта о примени прописа- за постављање 
покретних објеката, затим летњих башти, као и коришћењу пластичних кеса у складу са новом 
Одлуком. 
      3. Може се рећи да је постигнут висок ниво усклађености пословања и поступања 
надзираних субјеката са изворним надлежностима у складу са Одлукама Скупштине општинске 
Ковин. 
   4. Комунална инспекција општинске управе Ковин је донела 200 решења у циљу отклањања 
или умањења насталих штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе. У 
оквиру тог броја донето је 44 решења за санацију депонија у насељеним местима, као и 13 



решења за кошењем у насељеном месту Ковину и насељеним местима у складу са усвојеним 
Програмом одржавања чистоће и уредности Ковина број 352-16/2017-III од  23.02.2017. године. 
За санацију дивљих депонија је донето 14 решења, а за орезивање и вађење  стабала 38. За 
отклањање незаконитости у одвођењу атмосферских и отпадних вода је донето 26 решења.  
     5. Приликом вршења надзора констатовано је да нема нерегистрованих субјеката. Такође 
вршени су надзори  највише у циљу контроле радног времена и контроле поостављање 
покретних објеката на површинама јавне намене, те да се у склопу тих контрола није наилазило 
на нерегистроване субјекте.  
    6.  Mерe предузетe на уједначавању праксе инспекцијског надзора су углавном биле кроз 
заједничке надзоре са грађевинском, ветеринарском и инспекцијом за заштиту животне средине.  
     7.  Планирани циљеви инспекцијског надзора нису у потпуности остварени, нарочито о 
односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, обзиром на велики број ванредних 
надзора по представкама и усменим пријавама. 
   8. Остварен је завидан ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором 
кога врше друге инспекције;  
    9. Комунална инспекција рсполаже довољним материјалним, техничким, али не и 
кадровским ресурсима у вршењу инспекцијског надзора обзиром на спровођење великог броја 
Одлука из изворне надлежности, односно поверених послова. 
   10. Комунална инспекција општинске управе Ковин се у свих 364 предмета придржавала 
прописаних рокова за за поступањем и уредно обавештавала странке у складу са чланом 18. 
Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018);  
   11. Није било другостепених поступака по решењима у 2019.. 
      12. У 20189 години постојала је једна притужба на рад инспекције 
   13. Комунална инспекција општинске управе Ковин је присуствовала једној обуци   стручног 
усавршавања и то у организацији Национална академија за јавну управу, као и четири едукације 
у организацији Мреже инспектора Србије.  
     14.  Комунална инспекција општинске управе Ковин је поднела предлог Одлука које се 
требају променити у 2020. години. 
      15.  Комунална инспекција општинске управе Ковин није спроводила мере и провере  у 
циљу потпуности и ажурности података у информационом систему, обзиром да поменути систем 
још није успостављен а да се односи на њу; 
      16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је на 
задовољавајућем нивоу. Кроз контроле пијачног реда била је надзирана је продаја робе ван 
пијачног простора, док се вршио надзор и над Одлуком о радном времену.; 
    17. Комунална инспекција општинске управе Ковин је у 2019. години поднела 38 
прекршајних налога, од којих су 37 плаћене у року од 8 дана, док за преостале 1 није добијена 
одлука надлежног Суда. 
НАПОМЕНА:  Комунална инспекција општинске управе Ковин је сачинила и 65 записникa за 
обрачун локалних комуналних такси. 
Комунална инспекција Општинске управе Ковин је протеклих годину дана надзирала пуштање 
443 паса луталица. 
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