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Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
1. Обављен је редован инспекцијски надзор: 
- За ЈКП „Белило“ : 
  управљање пијацама ..................................................... 7 
  одржавање чистоће на јавним површинама ................ 3 
  одржавање чистоће – сакупљање и транспорт  
  комуналног отпада .......................................................... 3 
  уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање .... 6 
  одржавање објеката и инсталација јавне расвете ....... 6 
  чишчење решетки, сливника и поклопци  
  атмосферске канализације ........................................... 17  
- ванпијачна продаја и нелегални промет 
  дувана и друге робе ....................................................... 48 
- летње баште ................................................................... 12 
- ударне рупе .....................................................................  3 
- расхладни уређаји .......................................................... 15 
- неисправна и нерегистрована возила 
   и радне машине .............................................................. 3 
- Карловачка берба грожђа ............................................... 3 
- уклањање снега и леда................................................... 12 
                                                                              Укупно:  138 
Остварен редовни инспекцијски надзор према Плану инспекцијског надзора за 2017. год. 
 
2. Обављен је варедни инспекцијски надзор: 
- хаварије на водоводној мрежи ...................................... 49 
- хаварије на мрежи фекалне канализације ..................... 7 
- загушење на мрежи фекалне канализације ................. 29 
- раскопана јавна површина – довођење у  
  првобитно стање ............................................................. 47 
- јавна расвета ................................................................... 98 
- ударне рупе ....................................................................... 8 
- чишћење чесми ................................................................. 8 
- разна уклањања и поправке ........................................... 45 
- семафори ........................................................................... 3 
                                                                               Укупно: 294 
Остварен ванредни инспекцијски надзор према Плану инспекцијског надзора за 2017. год. 



                        
 
3. Обављен је контролни инспекцијски надзор: 
- јавна расвета ..................................................................... 6 
- довођење у првобитно стање ......................................... 47  
- чишћење јавних површина, прикупљање отпада 
  и одржавање хигијене (ЈКП „Белило“) ............................ 20 
- летње баште .......................................................................12 
- продаја сувенира .............................................................. 43 
                                                                                Укупно: 128 
 
                                                                    СВЕ УКУПНО:  560 
Утврђен је висок ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 
законом и другим прописом који се мери помућу контролних листи. 
 
4. Предмети: 
- такси ................... 5 
- радно време ....... 1 
- остало ................. 3 
                  Укупно:  9 
Није било жалби – другостепених поступака. 
 
5 Захтев за покретање прекршајног поступка: 
- радно време ....... 1 
 
6. Извештаји о раду ........ 14 
Није било прутужби на рад инспекције. 
Комунална инспекција се придржавала рокова прописаних за поступање инспекције. 
Спречен, отклоњен  или битно умањен је вероватни настанак штетних последица по законом 
заштићена добра, права и  интересе. 
 
   Свакодневни рад са странкама (што телефонски што лично),  сарадња са осталим 
одељењима општинске управе а посебно са Одељењем за комунално –стамбене послове и 
заштиту животне средине у циљу што бољег и ефикаснијег решавања комуналних и других 
проблема грађана као и доношења и измена прописа. 
 
 
 
 
                                            Иван Судец (комунални инспектор)       _______________________ 
 
 
  


