Секретаријат за инспекцијске
послове Града Ниша
Адреса: ул. Николе Пашића, 24, 18000 Ниш
ПИБ: 100232752
Матични број: 17620541
Секретар:
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Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину
Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине,
за 2019. годину

Kонтролне листе од 11.04.2019
01 контролна листа 1 исправка НИШ.пдф
02 контролна листа 2 цлан 145 исправка НИШ
03 контролна листа 3 ТЕМЕЉИ исправка НИШ
04 контролна листа 4 КОНСТРУКЦИЈЕ исправка НИШ
05 контролна листа 5 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА исправка НИШ
Информатор о раду Секретаријата за инспекцијске послове Града
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

дана 07.03.2018. године
Допуна Програма уклањања и скенираног програма од 01.01.до
31.3.2018:
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7

Допуна Програма уклањања и скенираног програма од 01.01.до
31.3.2018 (пдф)
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
OПЕРАТИВНИ

01.10.до 31.12.2017.

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 06.12.2017.

Секретар Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе
Града Ниша је Срђан Лакетић, дипл. инж.грађевине – телефон
018/504-551.
Руководилац Сектора за инспекцијске послове је -спeц.саоб.
Миљан Анђелковић, дипл.инж.саобраћаја, руководилац сектора за
област инспекцијски послови- телефон 018/504-553
Лице задужено за пријем информација електронским путем:
Jасмина Илић, е-mail Jasmina.Ilić@gu.ni.rs> – тел. 018/504-555

Лице задужено за приступ информацијама од јавног значаја је
Зоран
Веселиновић
-телефон
018/504-557,
е-mail
zoran.veselinovic@gu.ni.rs

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Секретаријата за инспекцијске послове је од
7,30-15,30 часова, а у грађевинској инспекцији, инспекцији за
путеве, саобраћајној инспекцији и инспекцији за заштиту
животне средине, радно време је прилагођено потребама, својим
надлежностима и то радним даном од 7,30-15,00 часова у првој
смени и суботом, такођеинспЄ呣‶㜰㜮㐹〵㸄䈄㸄爠䉔‴㈮㔲〠㴄㸱㌄䈄‰⸲㜠〮㠰 часова прво㐴

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
следеће послове:

послове који обавља

– oрганизује извршавање најсложенијих правних, општих и

-надлежна службена лица врше увиђај на лицу места о условима
извршења решења и непосредно са инспектором заказују извршење
решења, на основу донетог Програма уклањања објеката и Плана о
свим извршним решењима за уклањање објеката односно делова
објеката Одсека грађевинске инспекције, воде
све потребне
евиденције и листе у поступку извршења коначних решења о
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,

-даје стручна упутства и смернице за рад запосленима и
обједињује рад Одсека,
– издаје усмене и писане налоге за извршавање послова,
контролише вођење управног поступка, евидентира присутност на
раду запослених,
– 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 изградњи објеката организује и координира
извршавање послова и радних задатака Одсека у сарадњи са шефом
Одсека.
-непосредно учествује у обављању најсложенијих послова из
делокруга рада одсека, -води управни поступак,
-стара се о благовременом обављању свих послова по реонима из
надлежности одсека, издаје усмене и писане налоге инспекторима
за извршавање послова,
-води евиденцију о свакодневном раду инспектора на терену по
реонима,
-сачињава и доставља месечне и годишње извештаје о раду
инспектора у сарадњи са шефом Одсека,
Грађевински инспектор врши надзор над радом инвеститора,
извођача и осталих учесника у изградњи објеката,
-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,
– води управни поступак, доноси решења и друга акта о уклањању
бесправно саграђених објеката, врши надзор над коришћењем
објеката, одржавањем стамбених зграда и безбедности њиховог
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

сопствене потребе и аутотакси превоза) на територији Града
Ниша,

евиденцију донетих решења и других аката из надлежности
саобраћајне инспекције за друмски саобраћај,
-води евиденцију послова извршења решења, које је донела
саобраћајна инспекција за друмски саобраћај, води евиденцију
предузетих обавезних мера, утврђених Законом или прописом

улицама ради несметаног одвијања саобраћаја
општинских путева и улица и путних објеката

и

очувања

-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

погледу заштите животне средине,
-врши контролу мера за заштиту од буке од извора који се
стављају у промет,
-врши контролу загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро
загађења,
-врши

контролу

инспекцијског

надзора

над

активностима

-сачињава годишњи план рада инспектора који се спроводи кроз
оперативне планове инспекцијског надзора,
-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
делатност установа васпитања и образовања и образовања и
васпитања,
издвојених одељења и проширене делатности;
-утврђује испуњеност услова за признавање својства јавно
признатих организатора активности неформалног образовања
одраслих;
– врши надзор над нерегистрованим субјектима;
-врши

надзор над испуњеношћу услова за спровођење испита;

-наређује решењем извршавање прописаних мера у одређеном року;
-подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело
или привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног
поступка;
-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

овим законом; извршити привремену забрану обављања спортских
активности и спортских делатности и предузимање других радњи
које су у супротности са законом или другим прописом, до
отклањања недостатака извршити привремену забрану обављања
стручног рада у спорту лицу које не испуњава прописане услове
за обављање стручног рада у спорту или не поседује
одговарајућу дозволу за рад, до испуњености услова;
предложити
надлежном органу организације у области спорта
покретање поступка због повреде радних дужности, дисциплинског
поступка или другог поступка
ради отклањања утврђених
незаконитости, неправилности и недостатака у раду организација
и физичких лица у области спортa;
налажити
надлежном
националном спортском савезу доношење спортских правила које
је обавезан да донесе у складу са овим законом;
наложити
спортском савезу да у складу са овим законом прими у чланство
организацију у области спорта која испуњава утврђене услове за
чланство; привремено забранити извршење појединачног акта
организације у области спорта којим је очигледно повређено
право члана те организације, односно запосленог које има у
складу са овим законом и спортским правилима, на захтев тог
члана, односно запосленог у организацији у области спорта
уколико тај члан организације, односно запослени покрену спор
пред надлежним судом или спортском арбитражом – до доношења
правоснажне одлуке суда, односно спортске арбитраже; наложити
успостављање стања спортског објекта које одговара намени тог
спортског објекта, о трошку власника, односно корисника

којим се задовољавају опште потребе у области спорта, односно
потребе и интереси грађана у области спорта у аутономној
покрајини, односно јединици локалне самоуправе, уколико је
програм одобрен супротно овом закону; привремено забранити рад
учесника у систему спорта док не омогући обављање
инспекцијског надзора; подноси иницијативу Министарству за
одузхљањеⴵ㤲ㄨс‿ноШоољавњза⤠崠告†䕔⁑ੂ吠〮ㄶㄠ呣⁅吊䉔‰⸷〴⁔挠䕔ੂ吠㈮〵㌠呷⁅吊焠〮〰〠朠‰⁔爠䉔‴㈮㔲ㄮ㘲
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