
Шефу Одељења за привреду и локални економски развој 
 
Предмет: Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора Небојше 
Филиповића за период од 01.01.2018.г.-30.06.2018.г. 
 
У току извештајног периода подносиоц извештаја је обрадио 80 предмета, од којих је 
68 предмета из надлежности комуналне инспекције а 12 предмета из надлежности 
саобраћајне инспекције. 
 
Предмети из области комуналне инспекције се односе на следеће: 

1. Заузеће јавних површина, 3 предмета, (наложене три мере, у сва три предмета 
поступљено по мерама), 

2. Водовод, 2 предмета, (предато Јавном комуналном предузећу на даљу 
надлежност, решена оба предмета), 

3. Канализација, 5 предмета, (један предмет предат Јавном комуналном 
предузећу на даљу надлежност, решен, један предмет, у вези атмосферске 
канализације предат Јавном предузећу за уређење грађевинског земљишта, 
решен, један предмет је решен увидом у евиденцију јавног комуналног 
предузећа и обавештењем странке, а један предмет није био у надлежности 
комуналне инспекције у вези изградње мреже јавне канализације па је завршен 
службеном белешком и обавештењем странке, 

4. Држање животиња, 5 предмета, (наложено је пет мера, у свих пет предмета је 
поступљено по мерама), 

5. Стамбене зграде, 19 предмета, (два предмета се односе на захтеве управника 
стамбених зграда, један је био непотпун а други је неоснован, послата су 
обавештења управницима, седамнаест предмета се односи на регистрацију 
стамбених зграда и избор управника, издато је шеснаест наложних мера, 
четрнаест пријава за увођење принудне управе), 

6. Чистоћа, 5 предмета, (наложено је четири мере, у сва четири предмета је 
поступљено по мерама, један предмет је био по неоснованом захтеву, странка 
је обавештена), 

7. Пси луталице, 7 предмета, (два предмета се односе на акције хватања паса 
луталица, пет предмета се односи на захтеве за хватање паса луталица, странке 
су обавештене), 

8. Радно време, 19 предмета, (предмети се односе на поштовање радног времена 
пекаре „Мадера“, у ул. Косовској, СУР „Лари Фари“, СУР „Мозер“ и СУР „Оскар“, 
издато је шест прекршајних налога, послата су обавештења), 

9. Продаја робе на јавној површини, 1 предмет, ( односи се на контролу 
недозвољене продаје робе на тротоару у ул. Немањиној, издата су два 
прекршајна налога), 

10. Извештаји, 1 предмет, (годишњи извештај о обављању комуналних делатности 
Министарству), 

11. Гробља и сахрањивање, 1 предмет (односи се на излагање покојника у 
заједничким просторијама стамбене зграде, издата једна мера, извршење 
одложено до изградње капеле). 

 



Предмети из области саобраћајне инспекције се односе на следеће: 
1. Саобраћајна сигнализација, 2 предмета, (издате су две мере, у оба предмета је 

поступљено по мерама), 
2. Оштећење општинских путева, 6 предмета, (издато је шест мера, у свих шест 

предмета је поступљено по мерама), 
3. Ометање општинског пута, 1 предмет, (издата је једна мера, поступљено по 

издатој мери),  
4. Јавна паркиралишта, 1 предмет, (издат је један прекршајни налог, странке су 

обавештене), 
5. Такси превоз, 2 предмета, (издато је пет мера, није утврђено да ли је 

поступљено по мерама). 
 
 
 

 
 
Куршумлија, 23.07.2018.г. 

Подносилац извештаја 
Небојша Филиповић 


