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Суштина рада Одељења огледа се у доследној, адекватној и редовној примени законских 

прописа и одлука Града, уз предузимање прописаних, али и превентивних мера, од стране  

Комуналне инспекције, тако и извршног органа. 
  

 

1) Комунална инспекција – стални обилазак терена, благовремени рад по пријавама, предузимање 
адекватних и прописаних мера, уз посебно ангажовање на контроли одржавања и заузећа јавних 

површина. Такође је у току пописивање реклама и другог заузећа површине јавне намене, а који се 

извештаји шаљу Управи прихода и Секретаријату, те их је у извештајном периоду било 194. 
          Укупан број предмета у раду је 1180 и 41 предмет пренет из 2018.године. Архивирано је 1140 

и 41 из 2018. године. Преглед укупно предузетих мера је следећи: 

 

- сачињени записници                                      874 ( 28 са налогом); 
- контролни записници                                     936; 

- донета решења                                     447; 

- донета решења о извршењу                         238;  
- поднети захтеви судији за прекршаје           98;               

- писмене пријаве грађана                                93; 

- пријаве од беокома                                         74; 

- усмени налози                                                 390; 
- прекршајни налози                                         320; 

- наплаћено по прекршајним налозима          укупно 977.500,000 

- налог за инспекцијски надзор                       2; 
 

2) Извршни орган – стално присуство на терену у циљу одржавања чистоће на површинама јавне 

намене, адекватна сарадња са инспекторима и благовремена реализација извршних предмета, како 
од стране инвеститора или власника, тако и принудним путем, уз предузимање свих законских мера, 

радњи и поступака на реализацији наложених мера кроз донети управни акт (доношење плана, 

израда и достављање обавештења, израда записника са извршења, вођење евиденције о свим 

спроведеним извршењима). 
 

3-2. Поступање по налозима Комуналног инспектора: 

- у рад је примљено 400 предмета  
-338 предмета дато ЈП Сурчин на извршење 

-53  је реализовано од стране власника, док 9 предмета чека на извршење; 

-251  је реализовано принудним путем – ангажовањем ЈП Сурчин. 
- 87  чека извршењa 
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