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I УВОД

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:
инспекцијски надзор над применом закона и општинских одлука којима је уређена комунална
делатност, а посебно врши: контролу одржавања комуналног реда - одржавања чистоће, одвођења
отпадних и атмосферских вода, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, паркирања на
јавним површинама, постављања привремених монтажних објеката; контролу радног времена у
угоститељским и трговинским објектима; одржавање комуналних и јавних објеката; контролу рада
пијаца и вашара; инспекцијски надзор над одржавањем паркова, зелених и других јавних површина;
контролу држања домаћих животиња и надзор у складу са законом којим се уређује област
одржавања стамбених зграда; врши инспекцијски надзор у области заштите и унапређења животне
средине и врши праћење стања животне средине у складу са законом и општинским одлукама;
издаје дозволе о обављању ауто-такси превоза; врши регистрацију реда вожње у линијском
превозу; доноси решења о одређивању аутобуских стајалишта; врши инспекцијски надзор над
извршавањем прописа преко саобраћајне инспекције; врши инспекцијски надзор над извршавањем
прописа у области образовања преко просветне инспекције; обавља послове за радна тела
Скупштине, председника и Општинско веће у поступцима из надлежности одељења; спроводи
управни поступак у пословима из надлежности одељења, прати прописе, иницира усаглашавање
аката са новим прописима, пружа правну помоћ јавним предузећима, установама, месним
заједнициама и грађанима у вези са облашћу свог деловања, предлаже нацрте општих и
појединачних аката које доноси Скупштина, председник и Општинско веће и врши и друге послове
у складу са важећим прописима, по упутствима и налогу руководилаца.
Предметне послове Одељење обавља кроз непосредну примену закона и других прописа,
спровођењем редованог- планираног, ванредног, допунског и контролног инспекцијског надзора и
решавања у управним стварима у првом степену, праћењем стања и предлагање мера за
унапређење стања на терену и превентивним деловањем инспекције;
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је
прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције.
Активности се одмах извршавају, а односе се на рад по пријавама грађана (писмене и усмене),
пријавама грађана запримљених електронском поштом, телефонским пријавама грађана, пријавама
грађана путем “Систем 48”, као и рад према планираним активностима и према непосредним
запажањима инспектора на терену.
Одељења за инспекцијске послове смештено је у згради Општинске управе у Руми, улица Главна
број 107 (бараке).
Послови и задаци из делокруга инспекције врше инспектори. Инспектор је самосталан у раду у
границама овлашћења утврђених законом и одлукама општине Рума, а за свој рад је лично
одговоран.
Циљ инспекције је да превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и
безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице
по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.
Инспектор је овлашћен да ради утврђивања чињеница:
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1) изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној
дужности, и да их копира, у складу са законом;
2) изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно ангажована лица,
физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и заинтересована лица, као и
физичка лица затечена на месту надзора;
3) узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника, односно
овлашћених лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених или радно
ангажованих лица, сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве о
питањима од значаја за инспекцијски надзор;
4) наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни акти,
евиденције, уговори и друга документација надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор,
а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и чува;
5) врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни и други
нестамбени простор, постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга наменска превозна
средства, друга средства рада, производе, предмете који се стављају у промет, робу у промету и
друге предмете којима обавља делатност или врши активност, као и друге предмете од значаја за
инспекцијски надзор;
6) узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, у складу са
посебним законом и прописима донетим на основу закона;
7) фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су
предмет надзора;
8) предузме друге радње ради утврђивања чињеничног стања према овом и посебном закону.
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У Одељењу ове послове је у току 2017. године, обављало 12 радника, и то: 10 радника са високом
стручном спремом, 1 радник са вишом стручном спремом и 1 радник са средњом стручном спремом.
III ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2017. ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИМА
1. НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ
Ово Одељење је у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о превозу путника у друмском
саобраћају и Законом о превозу у друмском саобраћају припремало нацрте и предлоге аката који су
разматрани и усвајани од стране Скупштине општине Рума и Општинског већа општине Рума.
У складу са напред наведеним Одељење је припремило НАЦРТЕ две Одлуке које је у 2017. години
усвојила Скупштина општине Рума, један НАЦРТ Правилника који је у 2017. години усвојило Општинско
веће општине Рума, ПРЕДЛОГЕ три Одлуке које је у 2017. години усвојило Општинско веће општине
Рума и ПРЕДЛОГЕ два Решења које је у 2017. години усвојило Општинско веће општине Рума.
2. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Комунална инспекција је у току 2016. године вршила своје послове примењујући следеће прописе:
-

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",бр. 33/97, 31/01 и Службени гласник
РС",бр. 18/2016),
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС",бр. 36/15),
Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",бр.88/11),
Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС",бр.104/2016),
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС",бр. 65/13),
Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС",бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Закон о добробити животиња ("Службени гласник РС",бр. 41/09),
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање копитара,
папкара, живине и кунића ("Службени гласник РС",бр. 81/06),
Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње
("Службени гласник РС",бр. 19/12),
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени гласник РС",бр.
30/10),
Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС",бр.36/09,88/10 и 14/16),
Одлука о држању домаћих животиња (“Службени лист општина Срема”,бр.28/05 и 7/15),
Одлука о одржавању чистоће на територији општине Рума (“Службени лист општина
Срема”,бр.1/10),
Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од
пољске штете и организовању пољочуварске службе на подручју општине Рума (“Службени
лист општина Срема”,бр.11/09,)
Одлука о водоводу (“Службени лист општина Срема”,бр.4/98 и 14/01),
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (“Службени лист општина
Срема”, бр.23/13),
Одлука о јавним паркиралиштима (“Службени лист општина Срема”, бр.23/13),
Одлука о постављању пчелињака (“Службени лист општина Срема”,бр.7/00),
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-

Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода (Службени лист општина Срема”,бр.14/98),
Одлука о уклањању снега и леда (“Службени лист општина Срема”,бр.13/95 и 4/08),
Одлука о пијацама и вашару (“Службени лист општина Срема”,бр.11/06),
Одлука о уређењу и заштити комуналних и јавних објеката (“Службени лист општина
Срема”,бр.13/92,5/93 и 10/02),
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума (“Службени
лист општина Срема”,бр.28/14),
Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (“Службени лист општина Срема”,бр.7/15),
Одлука о димничарским услугама (“Службени лист општина Срема”,бр.4/98),
Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Рума (“Службени лист општина
Срема”,бр.8/94),
Одлука о подизању, одржавању и заштити зелених површина (“Службени лист општина
Срема”,бр.7/78,21/85,8/88,14/89,13/90,13/92 и 5/93),
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима (“Службени
лист општина Срема”,бр.16/05 и 7/10),

Инспекцијске послове на територији Општине Рума је обављало 5 комуналних инспектора и 1 виши
референта за комунални надзор.
У току 2017.године, овој инспекцији је поднето укупно 336 захтева евидентираних у књизи пријаве за
излазак комуналне инспекције, а од тога је поднето 70 писмених захтева. Сачињено је укупно 764
записника, службених белешки 431, донето је укупно 159 решења и издато је укупно 242 прекршајна
налога
Прегледом пријављених проблема путем електронске поште ''систе 48'' утврђено је да је од укупно
захтева решено 51, у раду 8, непрецизан 1, ненадлежан 4.

64

У примени одредаба Одлуке о уређењу и заштити комуналних и јавних објеката, донето је укупно 19
решења. Решења су доношена у вези: оштећења јавих комуналних објеката, неодржавања уличних канала,
смештања грађевинског материјала и робе на јавном простору. Од укупног броја донетих решења
извршено је 15 решења.
У спровођењу Одлуке о одржавању чистоће на јавним површинама донето је укупно 50 решења. Решења
су доношена у вези: испуштања отпадних вода на јавне површине, неодржавања чистоће на јавним
површинама, уклањања хаварисаних возила са јавних површина, уклањања грађевинског материјала,
шута, смећа и слично, извршено је 25 решења. Поднет је 181 захтев за покретање прекршајног поступка а
у вези: одлагања грађевинског материјала на јавном простору, смештај или продаја робе, остављање
возила пољопривредних машина и алатки на јавним површинама и слично, од којих су 124 решена.
У спровођењу Одлуке о подизању, одржавању и заштити зелених површина донето је 13 решења, а у вези
одржавања зелених површина, уклањања рекламних паноа и другог, који су постављени на зеленим
површинама без Одобрења надлежног органа Општине за комуналне послове. Сва донета решења су
извршена.
Према одредбама Одлуке о пијацама и вашару поднето је укупно 33 захтева за покретање прекршајног
поступка због продаје робе ван места одређених за продају те врсте робе на Градској пијаци, од којих је 12
решено.
У спровођењу Одлуке о држању домаћих животиња, због непрописног држања донето је укупно 28
решења од којих је 6 извршено. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка и исти нису
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решени код прекршајног суда у Руми. Током извештајног периода у спровођењу исте Одлуке комунални
инспектори су сачинили 12 захтева ЈП ''Комуналац'' Рума Зоохигијеничарској служби за хватање паса
луталица на подручју општине Рума и Месним заједницама насељених места.
Према одредбама Одлуке о изградњи и постављању мањих монтажних објеката донето је укупно 27
решења.
Према одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда, донето је укупно 22 записника и 2
решења 7 дописа / обавештења подносиоцима пријаве, а на основу истог Закона је било 2 случаја хитне
интервенције.

У спровођењу Одлуке о водоводу сачињено је 25 записника у вези прикључења олука стабених објеката
на фекалуну канализациону мрежу, у вези Одлуке о пречишћавању отпадних вода донето је 10 решења
везано за искључење корисника и поднет 1 захтев Прекршајном суду Рума.
Комунална инспекција на захтев ЈП''Комуналац'' уз асистенцију службених лица ПС Рума, сваког трећег у
месецу током 2017.год на сам дан одржавања вашара, пружала асистенцију инкасантима ЈП ''Комуналац'',
приликом наплате места за коришћење продајног простора.

3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Инспекција за заштиту животне средине је у току 2017. године вршила своје послове примењујући
следеће прописе:
1. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16)
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13)
2. ЗАКОН О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09)
-

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС",
бр.114/08)

3. ЗАКОН О
бр.135/04)
-

-

ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

("Сл.гласник РС",

Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Сл.гласник
РС“ бр.84/05)
Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане
дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/008)

4. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
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-

-

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.111/15)
Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16)

5. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10)
-

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласникРС", бр.75/10)
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.гласник
РС", бр.72/10)

6. ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16)

-

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15)
Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10)

-

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", бр.56/10)

-

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", бр.104/2009)

-

Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање
("Сл.гласник РС", бр.114/13)

-

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", бр.98/10)

7. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА ("Сл.гласник РС", бр.36/09)
-

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласникРС",бр.104/09)
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
("Сл.гласник РС", бр.104/09)

8. ЗАКОН О ХЕМИКАЛИЈАМА ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10)
9. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)
Инспектор заштите животне средине је у току 2017. године запримио 81 предмет из области заштита
ваздуха, заштита од буке, управљање отпадом, испуњеност услова за обављање енергетске
делатности, заштита природе, држање домаћих животиња. Од тога је урађено: 71 записник, 6 решења, 30
налога, 3 извештаја, мишљења, дописа обавештења и друго. У току 2017. године урађен је Програм
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Рума за 2017.
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годину, а на исти Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дало сагласност. У оквиру
Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине
Рума за 2017. годину након спроведеног поступка ЈНМВ је урађено следеће: мониторинг квалитета
ваздуха, мониторинг нивоа буке у комуналној средини, анализа воде језера Борковац и изворске воде,
мерење буке и имисије у ванредним ситуацијама, сузбијање комараца и крпеља, сузбијање амброзије,
санирање депонија и др.
4. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Саобраћајна инспекција је у току 2017. године вршила своје послове примењујући следеће прописе:
-

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",бр. 33/97, 31/01 и Службени гласник
РС",бр. 30/10),
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС",бр. 36/15),
Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2015)
Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС'', бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/11),
Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС, бр. 68/15),
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС, бр. 101/05, 104/13),
Одлука о ауто-такси превозу путника ("Службени лист општина Срема", бр. 20/16),
Одлука о јавном превозу путника на територији општине Рума ("Службени лист општина Срема",
број 29/16)
Одлука о одређивању линија у јавном градском и приградском саобраћају на територији
општине Рума ("Службени лист општина Срема", број 29/16)
Одлука о одређивању тарифа и цена возних карата за превоз на линијама у јавном градском и
приградском саобраћају на територији општине Рума ("Службени лист општина Срема", број
29/16)
Одлука о утврђивању цена у оквиру такси тарифе на територији општине Рума ("Службени
лист општина Срема", бр. 20/16)
Решење о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Рума ("Службени лист
општина Срема", број 29/16)

Инспектор за друмски саобраћај је у току 2017. године израдио 68 Одобрења за кретање теретних
возила кроз насељено место Рума, издао укупно 156 решење и то: Решења о испуњености услова за
обављање такси делатности 98, Одобрења за обављње делатности такси превоза 14, Решења о
издавању одређивању евиденционог броја 14; издао је 2 прекршајна налога
Током 2017. године уз асистенцију полиције обављани су теренски инспекцијски надзори такси
превозника који су имали за резултат 2 искључења такси возила из саобраћаја на законом предвиђен
рок.

5. РАД КОМИСИЈА
Инспектор за друмски саобраћај је у току 2017. године обављао дужност секретара Комисије за
безбедност саобраћаја општине Рума.
Комисија је образована у циљеу развијања превентивних активности у области безбедности
саобраћаја и сарадње свих субјеката на унапређењу опште безбедности у саобраћају као делатности
од општег интереса.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГЛАВНА 107 22400 РУМА 022/470-644
СТРАНА 10

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Секретар Комисије обављао је административне и техничке послове за потребе Комисије и у 2017.
години.
6. ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Просветна инспекција је у току 2017. године вршила своје послове примењујући следеће прописе:
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 55/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС),
2. Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 18/10),
3. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13),
4. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13),
5. Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС”, број 55/13),
6. Закон о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15),
7. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, број
30/10),
8. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)
Просветни инспектор је током 2017. године обавила следеће:
- Урaђено је 69 записника о инспекцијском надзору и то:
- 13 записника о редовном надзору;
- 32 записникa по ванредном надзору (уступљени предмети на надлежност од стране
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице Нови Сад и предмети по пријави странака;
- 13 записника о контролном надзору - нема наложених мера (установа поступи по наложеним
мерама по записнику који је предмет контроле);
- 11 службене белешке, као саветодавна посета школи, а у складу са Законом о инспекцијском
надзору;
- 27 Захтева за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Руми против родитеља чија
деца не похађају или нередовно похађају наставу, од којих је 3 (три) до данашњег дана решено;
- свакодневни пријем странака, као и пружање помоћи странкама и школама путем телефона;
- одлазак у установе, по позиву ради пружања стручне помоћи;
- присуствовање седницама Актива директора основних и средњих школа, којима се пружа
стручна помоћ, уз активно учешће просветног инспектора када су у питању измене прописа;
- присуствовање обавезним Конференцијама просветних инспектора у организацији
Министарства просвете;
- обавештење Покрајинском секретаријату за образовање о образовним профилима за упис у
средње школе;
- чести контакти са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице Нови Сад електронским путем;
- достављање података по захтеву Покрајинског секретаријата за образовање, прописе управу и
националне мањине - националне заједнице електронским путем у облику табела више пута у
току године;
- обавезно достављање свих записника о извршеном надзору Покрајинском секретаријату за
образовање по пријави странака и уступљених на надлежност од стране Покрајинског
секретаријата за образовање електронским путем;
- достављање Извештаја о раду Покрајинском секретаријату за образовање, прописе управу и
националне мањине - националне заједнице;
- рад у Комисији за студентске стипендије и Комисији за превоз студената;
- редовно праћење свих прописа у области образовања и радних односа;
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- доставање података за потребе омбудсмана;
- сви остали текући послови.
7. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Грађевинска инспекција је у току 2017. године вршила своје послове примењујући следеће
прописе:
1. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, бр.72/09, 81/09-ИСПР., 64/10-одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14)
2. Закон о озакоњењу објеката (Сл.гласник РС 96/15)
Грађевинска инспекција је током 2017. године обавила следеће:
- Урaђено је 3083 записника о инспекцијском надзору и то:
- 16 записника о редовном надзору;
- 3067 записникa на основу Закона о озакоњењу објеката.
IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
4.1
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Побољшање материјалног положаја инспектора
Потребан број возила која би била брендирана (куповина нових или поправка старих)
Рачунар (таблет за сваког инспектора) са приступом интернету (на терену)
Потребан већи број инспектора ( од предвиђеног броја, разлог ради веће покривености
територије општине, због повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и због
повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним субјектима и
што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору)
обезбеђење услова за извршење решења (средства за ангажовање трећих лица, простора за
одузете предмете и сл.)
Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције
Увођење јединственог информационог система за инспекције.

4.2
Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење рада
инспектора
1.

2.

Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом (напоменасаобраћај: због повећаног броја нелегалних возила у такси превозу и великих проблема при
вршењу инспекцијског надзора у контроли истог, а у циљу личне безбедности инспектора,
неопходно је обезбедити стално присуство полицијских службеника)
Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради
ефикаснијег рада на терену како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о
инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења).
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