ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одлуком о Општинској управи Брус, (''Службени лист општине Брус'', бр. 2/2017), формиран је
Одсек за инпекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине.
Одсек врши послове који се односе на надзор и то применом републичких законских прописа,
прописа и општих аката Скупштине општине и на основу поверених послова посебним прописима.
Одсек врши надзор у области грађевинарства, комуналних делатности, саобраћаја, зашите животне
средине и општинских и некатегорисаних путева. Затим послове везане за пољопривреду и
водопривреду и друге послове у складу са Законом и општим актима Скупштине општине Брус.
I КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈАИ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У Општинској управи општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, послове комуналне инспекције и инспекције за заштиту
животне средине у 2018. години обављала су 2 лица: саветници - дипломирани инжењер пољопривреде
и дипломирани инжењер агрономије.
1. Приликом обављања инспекцијског надзора из области комуналне делатности на територији
општине Брус, по захтеву страна и по сл. дужности покренуто је 132 управно инспекцијских поступака
и донето је 130 налога о изрицању управних мера, односно о отклањању недостатака,а два предмета
нису решена

(Укупно: 92 + 40 = 132)
Општинском органу за прекршаје поднето je 2 ЗЗППП из ове управне области.
2. Број предмета из управне области - контрола радног времена je 25.
3. Приликом обављања инспекцијског надзора везаног за спровођење Одлуке о условима и начину
постављања привремених објеката на јавним површинама у Брусу било је 41 предмет (захтева) и донето
је исто толико решења, односно, сагласности.
4. У области заштите животне средине укупан број предмета је 11.
5. Урађен je план инспекцијског надзора комуналне инспекције и инспекције за заштиту животне
средине за 2019.годину.
II ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ
И САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
У Општинској управи општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, послове инспекције за општинске и некатегорисане путеве у
2018.години обављало је једно лице, саветник - дипломирани инжењер пољопривреде - Шеф Одсека.

Инспекцијска контрола на спровођењу Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на
територији општине Брус заснива се на контроли заштите и уређења општинских и некатегорисаних
путева. У овој области обављено је 26 контрола по захтеву странака и службеној дужности и донета су
решења о изрицању управних мера.
(Укупно: 20 + 6 = 26)
Урађен нацрт плана инспекцијског надзора инспекције за општинске и некатегорисане путеве за
2019.годину.

III ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
У Општинској управи општине Брус, Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду,
водопривреду и заштиту животне средине, послове грађевинске инспекције у 2018. години обављали су
два извршиоца, дипломирани грађевински инжењери.
Грађевински инспектори обављали су послове из своје надлежности, а у складу са важећим
прописима: Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу и Закон о инспекцијском надзору.
У извештајном периоду грађевински инспектори су обрађивали 94 предмета, од чега 28 по
захтеву странака, 62 предмет по службеној дужности и 4 предмета пренетих из 2017. године.
У 2018. години грађевински инспектори извршили су 33 редовних инспекцијских надзора , 27
ванредна инспекцијска надзора, 2 допунска инспекцијска надзора и 1 контролни инспекцијски надзор.
-

Донето 79 решења,
Урађено 65 записника,
Остала поступања 58
Урађен нацрт плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину,
Урађен план и програм уклањања објеката за I квартал,

IV ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА
У извештајном периоду није било принудног извршења решења.
V ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ
На пословима пољопривреде и водопривреде у Одсеку је ангажовано два лица - саветникдипломирани инжењер пољопривреде.
Ангажовање на пословима пољопривреде обухватило је излажење на терен по захтеву странака и
писање записника, утврђивање висине накнаде за промену намене коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта или ослобађање од ње, затим издавање уверења, послови на координацији и
регистрацији пољопривредних газдинстава.
Укупан број предмета у извештајном периоду био је 24, донето је толико решењa о висини
накнаде за пренамену обрадивог пољопривредног земљишта, уверења о пољопривредној делатности, и
уверења о елементарној непогоди (кл. број 87) на основу члан 30. Закона о општем управном поступку.

Послови из области водопривреде односе се на издавање водних услова за изградњу и
легализацију водовода, издавање водних сагласности и водних дозвола,као и издавање истих аката за
сечу стабала у приобаљу река.
Укупан број предмета из ове области био је 3.
Учествовао је у раду и контроли републичких водних инспектора и излазак на терен по пријави
мештана.
VI ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На пословима заштите животне средине у Одсеку је ангажовано је једно лице - саветникдипломирани инжењер пољопривреде .
Из области екологије било је 7 предмета, од тога 3 решења, 1 мишљење и 3 сагласности.
Шеф Одсека
Дипл.инж.пољ.Горан Рилак

