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1. УВОД 

 

Документ садржи детаљан годишњи план инспекцијског надзора комуналне 

инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Пожаревца у спровођењу 

поступка инспекцијског надзора на територији Града Пожаревца за 2022. годину, осим на 

територији Градске општине Костолац.   

 

У члану 8. став 3. Закона о инспекцијском надзору (,,Службени гласник РС“, бр. 36/15, 

44/18-др-закон и 95/18) предвиђено је да на основу утврђеног стања и процене ризика 

инспекција припрема план инспекцијског надзора. Члан 10. Закона о инспекцијском надзору 

(,,Службени гласник РС“, бр. 36/15 ,44/18-др-закон и 95/18) представља правни основ за 

сачињавање и усвајање плана инспекцијског надзора. 

 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 

комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове у 2022.години, непосредну примене 

закона и других прописа, као и праћење стања на територији Града Пожаревца у области 

комуналне  инспекције. 

 

Сврха доношења Годишњег плана инспекцијског надзора је повећање ефективности и 

транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу Града Пожаревца. 

 

План инспекцијског надзора, поред обавезних елемената који чине садржину годишњег 

плана рада инспекције, обавезно садржи и: циљеве које инспекција тежи да оствари у 

планираном периоду-исказане у мерљивим ефектима и начин за постизање постављених 

циљева; учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од 

степена ризика; преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор, 

односно делатности или активности које ће се надзирати, ако није могуће утврдити надзиране 

субјекте или је њихов број превелик, са одговарајућим информацијама од значаја за вршење 

инспекцијског надзора и одређење субјеката код којих ће се вршити надзор; територијално 

подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор; процењени ризик за надзиране субјекте, 

односно делатности или активности које ће се надзирати или територијално подручје и другу 

територијалну и сличну целину, објекат и групе објеката; период у коме ће се вршити 

инспекцијски надзор; информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити; 

податке о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора. 

 

План инспекцијског надзора садржи и: планиране мере и активности превентивног 

деловања инспекције и планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и 

вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских 

надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим 

образложењима, као и друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског 

надзора. 

 

У складу са напред наведеним, Годишњи план инспекцијског надзора комуналне 

инспекције  садржи опште и специфичне циљеве. 

 

Општи циљ плана је да омогући: 

- боље управљање ресурсима инспекције,  

- боља интеграција послова у области инспекцијског надзора и координационих активности 

- боље праћење активности инспекцијског надзора 

 

 

 

 



Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су и: 

- непосредна примена закона и других прописа 

- спровођење поступка инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом 

степену 

- праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији Града 

Пожаревца 

- превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског 

надзора 

- повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну 

самоуправу Града Пожаревца 

- правовремено информисање јавности објављивањем важећих прописа, планова 

инспекцијског надзора и контролних листа на сајту града 

- пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права којима утиче на смањење ризика односно штетних последица и вероватноће 

њиховог настанка. 

 

Специфични циљеви су усмерени на примену мера личне заштите од инфекција у циљу 

заштите становништва од заразних болести и успостављање целокупног комуналног реда, што 

подразумева одржавање опште уређености и чистоће, контролу заузећа јавних  и других 

површина постављањем мањих монтажних објеката привременог карактера и других 

привремених и покретних објеката, контролу држања домаћих животиња, контролу 

оглашавања, контролу рада пијаца и др. 

 

Поред планираних активности које се спроводе овим Планом, комунална инспекција 

спроводи и ванредне, непланиране надзоре који се одмах извршавају, а односе се на пријаве 

грађана, пријаве путем електронске поште, пријаве путем телефона, као и непосредна 

запажања инспектора на терену. 

 

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 

како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, 

уз обавезно коришћење контролних листа када је то прописано. 

 

Градоначелник Града Пожаревца донео је Решење о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Пожаревца број 01-112-155/2021 

од 02.11.2021.године („Службени гласник града Пожаревца“, број 7/16, 5/17 и 7/18). 

 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање 

преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање 

инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из 

изворне надлежности Града Пожаревца. 



 

 

 

 

2. ОПИС -КОНТЕКС 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                                      РУКОВОДИЛАЦ 

 

ГРАЂЕВИНСКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

 

 
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 

 
САОБРАЋАЈНА 

ИНСПЕКЦИЈА 

 

 

ОДСЕК КОМУНАЛНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 



 

Комунална инспекција обавља ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ који се односе на инспекцијски 

надзор над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим објектима ( тезга, аутомат и сл. 

средства и опрема), трговином са покретних средстава и опреме, као и у погледу истицања и 

придржавања радног времена и истицања података из члана 32. став 1-3. Закона о трговини 

(,,Службени гласник РС“, бр. 52/19). 

Комунална инспекција као ПОВЕРЕНИ ПОСАО врши инспекцијски надзор над применом 

мера из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“, 

бр. 15/16, 68/20 и 136/20), у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја 

ширих размера. 

У оквиру послова из ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ, комунална инспекција, врши 

инспекцијски надзор над применом прописа којим се уређује пружање комуналних услуга, 

употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање чистоће и уређење 

комуналних и других објеката и добара у општој употреби, врши надзор над радом јавних 

комуналних предузећа чији је оснивач Град, усмерава њихове активности у области комуналне 

делатности, предузима потребне мере за отклањање недостатака, налаже уклањање ствари и 

других предмета са површине јавне намене, ако су остављене противно одредбама закона и других 

прописа, предузима и координира активности на сузбијању бесправног заузећа површине јавне 

намене и површине у јавном коришћењу, као и уклањање снега и леда са површина јавне намене.  

Врши контролу одржавања кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, контролу 

услова држања и заштите домаћих животиња, контролу уређења и одржавања дворишних 

простора, контролу радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других 

услужних делатности. 

Комунални инспектори у поступку инспекцијског надзора сачињавају службене белешке и 

записнике, доносе решења, подносе пријаве за покретање прекршајног поступака, издају 

прекршајни налог, врше пријем странака и дају потребна обавештења у вези са остваривањем 

њихових права и обавеза. 

 

Комунална инспекција спроводи редован, ванредан, мешовити, контролни и допунски 

инспекцијски надзор, који може бити теренски и канцеларијски. 

 

Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора. 

 

Ванредан инспекцијски надзор врши се: када је неопходно да се, сагласно делокругу 

инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот 

или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, 

животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан рад органа и 

организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег плана 

инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав 

надзор захтева надзирани субјекат; ради спречавања обављања делатности и вршења активности 

нерегистрованих субјеката; по захтеву јавног тужиоца; када се поступа по представци правног или 

физичког лица; када другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео 

поступак или његов део, а нису испуњени услови за допунски инспекцијски надзор. 

Поред редовног инспекцијског надзора, Одсек за комуналну инспекцију свакодневно 

добија више представки правних и физичких лица и оцењује разлоге за покретање поступка по 

службеној дужности. Представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци 

тих иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те 

иницијативе. Комунални инспектор неће покренути поступак по службеној дужности на основу 

представке ако је процењен незнатан ризик или је посреди злоупотреба права. Како је 

инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, поступање комуналног инспектора по 

представци зависиће од процењеног степена ризика, односно вероватноће настанка штетних 

последица и вероватне тежине тих последица (угрожена безбедност, живот и здравље људи, 

животна средина, јавни приходи). Комунални инспектори су дужни да у законском року обавесте 

подносиоца представке о предузетим мерама.  



 

 

Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан надзор код 

истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора 

делимично или у целости поклапају или су повезани. 

Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су 

предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 

надзора. 

Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева 

надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које 

нису утврђене у редовном, ванредном, мешовитом или контролном инспекцијском надзору, с тим 

да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 

30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора. 

 

Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу 

места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, просторије, 

возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, акте и 

документацију надзираног субјекта. 

Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, 

увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 

У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција сарађује са другим органима 

државне управе, органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, правосудним и 

другим државним органима и другим заинтересованим органима и организацијама у складу са 

надлежностима инспекције и облицима сарадње утврђеним прописима о државној управи и 

посебним законима. 

Сарадња, нарочито, обухвата међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи 

и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

Ако се у вези са вршењем инспекцијског надзора основано очекује да надзирани субјекат 

пружи отпор или се он пружи и инспектору онемогућава или битно отежава вршење 

инспекцијског надзора, инспектор може да захтева помоћ полиције и комуналне милиције. 

 

Комунална инспекција такође прати промене законских прописа и одлука Скупштине града 

Пожаревца, израђује годишњи извештај о раду, презентује резултате рада путем званичног сајта 

Града Пожаревац, правовремено информише јавност објављивањем важећих прописа, планова 

инспекцијског надзора и контролних листа на сајту Града Пожаревац, пружа стручне и 

саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује одређена права. Такође, 

предузима превентивни инспекцијских надзор и друге активности усмерене ка подстицању и 

подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних 

последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, нарочито када се 

утврди да постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

     

3.1.ОДСЕК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОПИС 

1. Закон о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“, број 36/15, 44/-18-

др.закон и 95/18); 

2. Закон о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење) 

3. Закон о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 

95/18); 

4. Закон о трговини („Службени гласник РС“, 

број 52/19); 

5. Закон о становању и одржавању стамбених 

зграда („Службени гласник“, број 104/16); 

6.Закон о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС“, број 15/16, 

68/20 и 136/20); 

7.Одлука о комуналној инспекцији 

(„Службени гласник града Пожаревца“, број 

4/09); 

8. Одлука о комуналном уређењу („Службени 

гласник града Пожаревца“, број 12/10, 6/11, 

2/12, 3/14, 3/17 и 6/17); 

9.Одлука о управљању јавним 

паркиралиштима („Службени гласник града 

Пожаревца“, број 19/19 и 28/20); 

10. Одлука о пијацама, („Службени гласник 

града Пожаревца“, број 4/09, 6/11, 3/17, 13/19 

и 7/21); 

11. Одлука о водоводу и канализацији 

(Службени гласник града Пожаревца“,      

број  7/21);  

12.Одлука о управљању гробљима и 

сахрањивању на територији Града Пожаревца 

(„Службени гласник града Пожаревца“, број 

19/19); 

13. Одлука о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом („Службени гласник 

града Пожаревца“, број  4/09 и 3/17); 

14. Одлука о држању домаћих и егзотичних 

животиња на територији Града Пожаревца 

(„Службени гласник града Пожаревца“,      

број 2/21); 

15. Одлука о постављању и уклањању мањих 

монтажних објеката привременог карактера 

на површинама јавне намене на територији 

Града Пожаревца („Службени гласник града 

Пожаревца“, број 4/19, 7/19 и 13/19); 

16. Одлука о општим правилима кућног реда 

 Надзор:  

 Послове из надлежности комуналне  

инспекције  врше комунални инспектори. 

 Комунални инспектор је самосталан у раду у  

границама овлашћења утврђених законом и одлукама 

 Града Пожаревца, а за свој рад је лично одговоран. 

 Комунални инспектор има право и дужност да у  

вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и  

појединачне акте, саслушава и узима изјаве од  

одговорних лица и других правних лица и физичких  

лица, прегледа  објекте, постројења и уређаје, налаже 

 решењем отклањање неправилности и предузимање 

 мера, издаје прекршајне налоге односно прекршајне  

пријаве; 

 



 

у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

на територији града Пожаревца, („Службени 

гласник града Пожаревца“, број 8/17); 

17. Одлука о радном времену у трговини, 

угоститељству, туризму, занатству и другим 

услужним делатностима на територији Града 

Пожаревца („Службени гласник града 

Пожаревца“, број 4/09, 9/09, 3/11 и 6/17); 

18. Одлуке о обављању делатности зоохигијене 

на територији Града Пожаревца („Службени 

гласник града Пожаревца“, бр. 9/19) 

19. Одлуке о обављању комуналне делатности 

обезбеђивања јавног осветљења на територији 

града Пожаревца („Службени гласник града 

Пожаревца“, бр. 7/19) 

20. Одлуке о обављању комуналне делатности 

погребна делатност на територији Града 

Пожаревц („Службени гласник града Пожаревца“, 

бр. 7/19 и 9/19) 

 



 

3. ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА 

          КОМУНАЛНЕ  ИНСПЕКЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ  

 

3.1. РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – ИЗВОРНА НАДЛЕЖНОСТ 

 

Р.б 

 

ОБЛАСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА РОК РИЗИК 

1. Инспекцијски надзор над пружањем комуналне услуге – 

снабдевање водом за пиће, од стране ЈКП „Водовод и 

канализација“ 

Један пут у 

току године 

Висок 

ризик 

2. Инспекцијски надзор над пружањем комуналне услуге –

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода од стране ЈКП „Водовод и канализација“ 

Један пут у 

току године 

Висок 

ризик 

3. Инспекцијски надзор над пружањем услуга производње 
и дистрибуције  топлотне енергије од стране ЈП 
„Топлификација“  

У време грејне 
сезоне, један 
пут 

Висок 
ризик 

4. Инспекцијски надзор над управљањем  комуналним 

отпадом од стране ЈКП,,Комуналне службе“ 

Два пута у току 

године 

Висок 

ризик 

5. Инспекцијски надзор над управљањем гробљима, 

сахрањивањем и погребном делатношћу од стране ЈКП 

„Комуналне службе“ 

Један пут у 

току године 

Висок 

ризик 

6. Инспекцијски надзор над обезбеђивањем  јавног 

осветљења од стране даваоца услуге  

Један пут у 

току године 

Средњи 

ризик 

7. Инспекцијски надзор над управљањем пијацама од 

стране ЈКП „Комуналне службе“ 

Један пут у 

току године 

Средњи 

ризик 

8. Инспекцијски надзор над одржавањем чистоће на 

површинама јавне намене од стране ЈКП „Комуналне 

службе“ 

Два пута у току 

године 

Висок 

ризик 

9. Инспекцијски надзор над  одржавањем јавних зелених 

површина које одржава ЈКП,,Комуналне службе“ 

(засађиваање дрвећа и другог биљног материјала, 

орезивање дрвећа и кошење траве, уклањање оболелих и 

сувих стабала)  

 Један пут у 

току године 

Средњи 

ризик 

10. Инспекцијски надзор над пословима хватања, превоза,  
пријема,  смештаја и збрињавања ухваћених и  
одузетих паса и мачака луталица од стране 
Службе зоохигијене ЈКП ,,Комуналне службе“  

Један пут у 

току године 

Висок 

ризик 

11. Инспекцијски надзор над управљањем јавним 
паркиралиштима од стране ЈП „Паркинг сервис“ 

Један пут у 
току године 

Средњи 
ризик 

12. Инспекцијски надзор над заузетим површинама јавне 
намене по основу Решења надлежног органа 
(градилишта, раскопавања и сл. ) 

Стална 

активност у 

току године 

Средњи 

ризик 

13. Инспекцијски надзор над уклањањем снега и леда са пјн Новембар-март Висок 

ризик 

14. Инспекцијски надзор над обављањем погребне 
делатности од стране пружаоца услуе 

Један пут у 

току године 

Средњи 

ризик 

15. Инспекцијски надзор над постављањем рекламних паноа 

и билборда на  површинама јавне намене  

 

Стална 

активност у 

току године 

Средњи 

ризик 

16. Надзор над постављањем летњих башта на 

површинама јавне намене према Одлуци о постављању и 

уклањању мањих монтажних објеката привременог 

карактера на површинама јавне намене на територији 

Града Пожаревца 

Од марта до 

новембра 

 

Средњи 

ризик 

17. Инспекцијски надзор постављања привремених објеката 

(киосци, други мањи монтажни објекти и други слични 

У време 

одржавања 

Средњи 

ризик 



 

објекти за продају робе на мало), за потребе уличне 

прогдаје (Нова година, Ускрс, 8. март, .ЉКИ и други 

празници) 

манифестација 

18. Инспекцијски надзор над постављањем мањих 

монтажних објеката  привременог карактера по Одлуци 

о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 

привременог карактера на површинама јавне намене на 

територији Града Пожаревца, осим летњих башти 

Стална 

активност у 

току године 

Средњи 

ризик 

19. Инспекцијски надзор над органима управљања 

стамбених заједница на основу Закона о становању и 

одржавању зграда и по Одлуци о општим правилима 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама на територији града Пожаревца  

Један пут у 

току године 

Средњи 

ризик 

20. Активности везане за ванредне ситуације:поплаве, 

високе и ниске температуре, хаварије и друге хитне мере 

на спречавању и отклањању непосредне опасности по 

здравље и живот људи и животну средину 

По потреби и 

по хитном 

поступку у 

току целе 

године 

Висок 

ризик 

21. Превентивно деловање комуналне инспекције 

Правовременим информисањем јавности као што је 

објављивање важећих прописа, плана инспекцијског 

надзора и контролних листи, и постављањем 

информација на званичној интернет страници града 

Пожаревца, пружањем стручне и саветодавне подршке 

надзираном субјекту или лицу које остварује одређена 

права у надзираном субјекту или у вези са надзираним 

субјектом и предузимањем превентивних и 

инспекцијских надзора остварује се превентивно 

деловање. 

Стална активност 

 

 

3.2. РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

 

 

I Закон о трговини 

 

  

 Надзор над трговином у преносивим објектима  (тезга, 

аутомат и сл. средства и опрема) 

 

Један пут у току 

године 

 

 

Средњи 

ризик 

 Контрола у погледу истицања и придржавања радног 

времена и истицања података из члана 32. став 1-3. 

Закона о трговини (,,Службени гласник РС“, бр. 52/19). 

 

 

Један пут у току 

године 

 

Средњи 

ризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       3.3. РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

 

I Закон о заштити становника од заразних болести 

 

  

 Контрола над применом мера из члана 46а Закон о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“, број 15/16, 68/20 и 136/20) 

Док траје 

епидемија од 

већег 

епидемиолошког 

значаја ширих 

размера 

 

 

Висок 

ризик 

 

3.4. ОЧЕКИВАНИ ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

У току 2022. године очекује са ванредни инспекцијски надзор у следећим областима: 

 

1. Контрола нелегалних прикључака на водоводну мрежу 

2. Контрола нелегалних прикључака на канализациону мрежу (фекалну и кишну) 

3. Контрола прикључака на топловодну мрежу 

4. Контрола одлагања комуналног отпада ван за то предвиђених места (дивље депоније и 

одлагање отпада ван контејнера) 

5. Инспекцијски надзор над обавезама власника посебних и самосталних делова зграде  

прописане Законом о становању и одржавању зграда и Одлуком о општим правилима 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града 

Пожаревца 

6. Контрола по одредбама Одлуке о  држању домаћих животиња на подручју Града 

Пожаревца 

7. Контрола изливања отпадних вода на површинама јавне намене и другим површинама. 

8. Контрола запуштених и неодржаваних површина испред дворишних ограда 

9. Контрола продаје робе на површини јавне намене без одобрења 

10. Контрола излагања робе и одлагање амбалаже 

11. Контрола депонованог грађевинског материјала 

12. Контрола раскопавања повржина јавне намене без одобрења или супротно издатим 

условима 

13. Контрола остављених нерегистрованих возила 

14. Контрола прљања и оштећења коловоза, тротоара и других саобраћајних површина 

15. Контрола површине јавне намене испред стоваришта и складишта отпадног материјала 

 

3.5.  ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ  
 

Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада, а нарочито: 

објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа; 

обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране субјекте 

који из њих произлазе; обавештавањем јавности о сазнањима инспекције о постојању озбиљног 

ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или 

животињски свет, и предузетим мерама и радњама како би се тај ризик отклонио или умањио; 

пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом, укључујући и 

издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете; предузимањем 

превентивних инспекцијских надзора и других активности усмерених ка подстицању и 

подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 

штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, 

нарочито када се утврди да постоје рани знаци вероватноће њиховог настанка. 

 

 

 

 



 

3.6. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР 

 

Комунална инспекција Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града 

Пожаревца обавља послове на територији Града Пожаревца, осим на територији Градске 

општине Костолац. 

Седиште комуналне инспекције Одељење за инспекцијске послове Градске управе 

Града Пожаревца је у Пожаревцу, улица Дринска број 2. 

Комунални инспектори обављају надзор према територијама односно Месним 

заједницама на којима су распоређени, а по потреби и на целокупној територији Града 

Пожаревца, осим територије Градске општине Костолац. 

 

3.7. TРАЈАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

Трајање инспекцијског надзора је резултат искуства, процене и дугогодишњег рада 

инспектора на терену. 

            Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за 

инспекцијски надзор-инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење 

управних мера као и контролу истих и других активности у оквиру рада Одељења за 

инспекцијске послове спроводе се и непланиране активности за које је такође потребно 

планирати потребно време. 

 

4. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ  НАДЗОРУ 
 

Инспекцијски надзор заснива се на процени ризика и сразмеран је процењеном ризику, 

тако да се ризиком делотворно управља. Процена ризика је део процеса анализе ризика, који 

обухвата и управљање ризиком и обавештавање о ризику. 

Ризик, према степену, може бити незнатан, низак, средњи, висок и критичан. 

Инспекција није дужна да врши инспекцијски надзор када је процењени ризик незнатан. 

Процена ризика у току припреме плана инспекцијског надзора врши се тако што 

инспекција у праћењу и анализи стања у области инспекцијског надзора која је у њеном 

делокругу идентификује ризике по законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе, који могу настати из пословања или поступања надзираног субјекта и, према 

одговарајућим критеријумима, процењује тежину штетних последица и вероватноћу њиховог 

настанка, тако да се добије процењени степен ризика. 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2021. годину, комуналне 

инспекције Одељења за инспекцијске послове, вршена је на основу инспекцијског надзора у 

наведеним областима, односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу 

инспекцијског надзора као и на основу информација и добијених података од других 

инспекција, других овлашћених органа и организација.



 

 

4.1. ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ 

ОПРЕДЕЉЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

Систематизација радних места – запослених у Одељењу за инспекцијске послове – Одсек 

комуналне инспекције  

 
Р.бр.  

1. Руководилац  1 
2. Шеф Одсека комуналне инспекције-комунални инспектор  1 
4. Комунални инспектор 6 

 

4.2. Процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектори проведу  

ван редовног инспекцијског надзора субјеката (укључујући и ванредни инспекцијски 

надзор, састанке, боловање и друге разлоге одсуства, учешће у радним групама за израду 

прописа итд.) 

 

 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених 

контрола у 2021. години 
Укупан број дана у години  365 

Викенди  105 

Годишњи одмори  30 

Празници  10 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  220 

Активности праћења стања, процене ризика, планирања, 
усклађивања и координације 

 25 

Редовни и ванредни инспекцијски надзор и превентивно 
деловање  

 155 

Остале активности  40 

 

 

 

4.3. Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем 

нивоу за потребе инспекцијског надзора (број дана у години); 

 

 

 

Послови и активности 
Предвиђен утрошак времена 

(у данима ) 
I ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА 

Праћење стања и процена ризика 
15 

Израда плана инспекцијског надзора 
3 

Усклађивање и координација инспекцијског надзора 
7 

Укупно I: 
25 

 

 



 
II РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

 

Превентивно деловање инспекције 
30 

Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких 

инспекцијских надзора 5 

Редовни инспекцијски надзор 
60 

Ванредни инспекцијски надзор 
60 

Укупно II: 
155 

III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 

 

Извештавње о спроведеним инспекцијским надзорима- 

Припремање годишњих, кварталних и других извештаја 10 

Сарадња са другим секторима и одељењима 
4 

Сарадња са МУП-ом, јавним тужилаштвом, др.органима 

и институцијама 4 

Казнени поступци 
2 

Интерни састанци 
18 

Рад у радним групама за израду прописа 
2 

Укупно III: 
41 

Укупно (I+II+III  ) 
220 

Укупно радних дана по инспектору 
220 

 

5. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 

При изради овог Плана кориштена су искуства из претходних инспекцијских контрола 

које су вршене на основу оперативних планова а на основу вишегодишњех рада комуналних 

инспектора, законских обавеза привредних субјеката, стања на терену по питању праћења 

комуналног реда као и пријаве грађана у областима за које је инспекција задужена. 

 

6.  ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

1. Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену 

- Рачунар (таблет за сваког инспектора) 

- Потребан број возила (куповина нових или поправка старих) 

2. Потребан већи број инспектора (од садашњег броја; разлог - већа покривеност територије 

града, повећан обима посла, ефикасније деловање на терену и захтевнија и компликованија 

административна процедура у вођењу поступка према надзираним субјектима и што 

адекватнија примена Закона о инспекцијском надзору) 

3. Увођење јединственог информационог система за инспекције. 

4. Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа 

5. Обавезне обуке инспектора ради ефикаснијег рада на терену 

 

 



 

 ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 

Имајући у виду да Координациона комисија даје мишљење на предлог Годишњег плана 

инспекцијског надзора из изворне надлежности локалне самоуправе, годишњи планови рада 

грађевинске, саобраћајне, просветне и инспекције за заштиту животне средине се достављају 

само на увид Комисији, односно исти се упућују надлежним републичким органима на 

усаглашавање, у складу са чланом 10. став 5. Закона о инспекцијском надзору. 

 

 

      ШЕФ ОДСЕКА                                                                            РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА   

     Лепосава Васић                                                                                           Жаклина Јововић                                                                                                                                                                                               

____________________                                                                           ________________________ 
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