Секретаријат за инспекцијске
послове Града Ниша
Адреса: ул. Николе Пашића, 24, 18000 Ниш
ПИБ: 100232752
Матични број: 17620541
Секретар:

Срђан Лакетић, дипл. инж.грађевине – телефон
018/504-551.

Контролне листе и планови рада инспекцијских служби града Ниша

У циљу контактирања грађана/странака са Секретаријатом за
инспекцијске послове, наводимо следеће бројеве телефона:

Ниша
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

План инспекцијског надзора за 2018. год инспекције за заштиту
животне средине у нишу
Годишњи план просветне инспекције за 2018. годину
Годишњи план грађевинске инспекције Града Ниша за 2018. годину
Годишњи извештај о раду инспекције за путеве за 2018. годину

Годишњи извештај о раду саобраћајне инспекције, за 2017.
годину
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине,
за 2017. годину
Годишњи извештај о раду инспекције за путеве за 2017. годину
Годишњи извештај о раду просветне инспекције, за 2017. годину
Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину

Допуна плана уклањања објекта за II квартал 2018. године, од
дана 01.06.2018. године
Допуна програма уклањања објекта за II квартал 2018. године,
од дана 01.06.2018. године
—————————————————————————————————————–
Допуна плана уклањања објекта за II квартал 2018. године, од
дана 01.06.2018. године

Допуна програма уклањања објекта за II квартал 2018. године,
од дана 01.06.2018. године

Допуна плана уклањања објекта за II квартал 2018. године, од
дана 21.03.2018. године
Допуна програма уклањања објекта за II квартал 2018. године,
од дана 21.03.2018. године
—————————————————————————————————————–
Допуна плана уклањања објекта за I квартал 2018. године, од
дана 09.03.2018. године

Допуна Програма уклањања и скенираног програма (пдф)
Допуна програма уклањања објекта од 14.12.2017. године (пдф)
Програм уклањања објаката за IV квартал (пдф)
Допуна програма уклањања објеката од 01.10. до 31.12.2017.
године (пдф)
ДОПУНА ПРОГРАМА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА од

01.10.до 31.12.2017.

секретара Секретаријата за инспекцијске послове прописане су
Одлуком о градској управи (Службени лист Града Н
㈨ ⥘ су

Секретаријат за инспекцијске послове Града Ниша, се састоји од
Сектора за инспекцијске послове и 7 одсека и то:
1.У оквиру Сектора постоје следећи Oдсеци:
А) Одсек за правне, опште и извршне

послове који обавља

из надлежности одсека, прати измену Закона и прописа донетих
на основу Закона

уклањању, обавештавају се странке о извршењу, предаје захтев
МУП-у ради пружања помоћи и асистенције, подносе захтев
овлашћеном извођачу радова за извршење решења, подносе захтев
јавним предузећима и другим лицима за искључење инсталација са
објеката за рушење, односно уклањање, врши послове на
обезбеђењу простора за смештај уклоњених објеката, предмета и
ствари, сачињавају записник о принудном извршењу тј. уклањању
објекта односно његовог дела, сачињава поднесаке надлежним
органима и лицима ради релизације извршних решења
као и
закључке о трошковима извршења и обавештава Правобранилаштво
Града ради принудне наплате трошкова извршења решења о
принудном извршењу тј. уклањању објекта односно његовог дела,
-обавља све опште и канцеларијске послове, води све евиденције
за потребе Секретаријата, објављује и ажурира све евиденције и
листе инспекцијских Одсека на интернет страници Града Ниша,
– води евиденцију о радном времену,
-обавља послове оператера и обавља друге послове по налогу

– самостално обавља све управне послове и послове везане за
израду свих врста аката из своје надлежности,
– доноси Програм уклањања објеката и План на основу службене
евиденције о свим извршним решењима за уклањање објеката,
односно делова објеката и одговара за његово извршење,

Координатор Групе за послове надзора над радом инвеститора и
осталих учесника у Ѐ
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коришћења и предузима обавезне мере утврђене законом или
прописом донетим на основу закона.
– контролише примену прописа, техничких норматива и стандарда
који регулишу изградњу сталних и привремених објеката,
-врши преглед пројектне документације и контролу рада
извођачке организације, уговорних организација, задруга и
других видова удруживања грађана носиоца личног рада,
– врши евидентирање и контролу бесправно започетих објеката,
-врши надзор над коришћењем објеката, одржавањем стамбених

-врши контролу примене прописа о ауто-такси превозу,
-утврђује испуњеност услова за обављање ауто-такси превоза и
доноси решења,
-врши контролу градског и приградског превоза путника на
територијпри㸄
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-води евиденцију послова извршења решења, које је донела
саобраћајна инспекција за друмски саобраћај, води евиденцију
предузетих обавезних мера, утврђених Законом или прописом
донетим на основу Закона.
Одсеком руководи шеф одсека Радомир Стаменковић, дипломирани
инжењер саобраћаја. телефон 018 504 562
Д). Одсек инспекције за путеве обавља следеће послове:
-врши надзор над применом Закона и прописа донетих на основу
Закона о јавним путевима из области заштите општинских путева
и улица,
-врши преглед

улица и путева ради спречавања угрожавања

стабилности јавног пута, обезбеђивања услова за несметано
одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на јавном путу, као и
забрану и ограничења интервенција на јавном путу, заштитном
појасу и појасу контролисане изградње прописано законом,
-води управни поступак, доноси решења и друга акта,
-врши преглед одржавања општинских путева и улица,
-врши послове извршења решења, предмета и ствари који
представљају непосредну опасност по безбедност саобраћаја,
-предузима обавезне мере у складу са законом и прописима
донетим на основу закона. Обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца коме и одговара за свој рад.
-врши инспекцијски надзор над заштитом општинских путева и
улица,
-врши инспекцијски надзор над стањем општинских путева и
спроводи мере заштите,
-спроводи прописане мере забране на општинским путевима и
улицама ради несметаног одвијања саобраћаја и очувања
општинских путева и улица и путних објеката

-врши надзор над лицима која управљају објектом, постројењем,
уређајем и инсталцијама на општинским путевима и улицама у
погледу њиховог одржавања, у циљу очувања пута и несметаног
одвијања саобраћаја
-наређује отклањање недостатака на општинском путу којима се
угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја,
предлаже органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја
забрану саобраћаја или саобраћаја одређених врста возила,
његовом делу или путном објекту о забране употребе пута ако
не испуњава законом прописане мере,
-забрани радове на извођењу цевовода, водова, инсталација,
депонија отпада, засада, дрвећа, натписа, ограда постављених
у заштитном појасу пута супротно законским мерама, без
сагласности управљача пута,
-подноси кривичне пријаве, прекршајне пријаве и пријаве за
привредни преступ када утврди повреду прописа из Закона и
одлука донетих на основу Закона и предузима друге законом
прописане мере,
-врши послове везане за извршење коначних решења инспекције за
путеве.
Одсеком руководи шеф одсека Живица Јевђић, дипломирани инжењер
грађевине, телефон 018 504 762
Ђ

-подноси извештаје и раду надлежном Министарству, на месечном
и годишњем нивоу; учествује у изради извештаја, анализа и
информација,
– одговара за законитост у раду Одсека и благовременост
поступања у предметима; планира, усмерава и контролише рад
запослених; ради са странкама; обавља и друге послове по
налогу секретара и помоћника секретара, којима одговара за
свој рад и рад Одсека којим руководи,
Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над радом и
актима
установа образовања и васпитања;
– утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављања

или привредни
поступка;

преступ и захтеве за покретање прекршајног

-обавештава друге органе ако постоје разлози за предузимање
мера за које је тај орган надлежан; припрема обавештења и
налоге за предстојећи инспекцијски надзор; води прописану
евиденцију инспекцијских надзора; врши саветодавне посете и о
томе сачињава службену белешку; врши надзор над установама
ради попуњавања контролних листа ради одређивања степена
ризика; припрема извештаје, информације и анализе за потребе
органа Града и државних органа; ради са странкама; обавља и
друге послове у складу са законом и налогом непосредног
руководиоца.
– Спортски инпектор врши инспекцијски надзор као поверени
посао на територији јединице локалне самоуправе, над правним и
физичким лицима која обављају спортске активности и спортске
делатности у складу са Законом о спорту и законом којим се
уређује инпекцијски надзор,
– подноси надлежном правосудном органу кривичну пријаву,
пријаву за привредни преступ или захтев за покретање
прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог, у
складу са законом, ако се код надзираног субјекта открије
незаконитост

која је кажњива према закону или другом пропису,

-решењем налаже мере и одређује рок за њихово отклањање,
– може у зависности од предмета надзора и природе утврђених
незаконитости, неправилности или недостатака у раду: наложити
извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских
активности и спортских делатности; наложити доношење, стављање
ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног
акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних
ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и
недостатака у раду организације у области спорта, у складу са
овим законом; извршити привремену забрану обављања спортских
активности и спортских делатности и предузимање других радњи

