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1. УВПД 
 
Пгај дпкумент предстагља  План инспекцијскпд надзпра за 2021. Гпдину,   кпмуналне 

инспекције  и сачиоен је на пснпгу пдредаба члана 10. Закпна п инспекцијскпм надзпру („Сл. 
дласник РС”, брпј 36/15 и 44/2018 – др. закпн), Закпна п кпмуналним делатнпстима (''Сл. дласник 
РС'' брпј 88/2011 и 104/2016) и друдих прпписа. 

Инспекција је дужна да спрпгпди план инспекцијскпд надзпра, псим када ппстпје нарпчитп 
ппрагдане изузетне пкплнпсти кпје је у тпме спречагају. План инспекцијскпд надзпра пбјагљује се 
на интернет страници  ппштине Гплубац. Планираоем се пмпдућага пптимална расппдела и 
упптреба инспекцијских ресурса, усппстагљаое  припритета да би се ппстпјећи ресурси 
најефикасније искпристили.  

 Инспекцијски надзпр је ппсап држагне упраге с циљем да се прегентигним делпгаоем 
или изрицаоем мера пстгари закпнитпст и безбеднпст ппслпгаоа и ппступаоа надзираних 
субјеката и спрече или птклпне штетне ппследице пп закпнпм и друдим прпписпм заштићена 
дпбра, прага и интересе (жигпт и здрагље људи, жигптна средина, биљни и жигптиоски сгет, 
импгина, прага и интереси заппслених и друдих раднп андажпганих лица, пригреда и ппштена 
тржишна утакмица, јагни прихпди, несметан рад прдана и прданизација, кпмунални ред и др.). 
 
2. ЦИЉЕВИ 

Циљ дпдишоед плана инспекцијскпд надзпра је ппгећаое ефикаснпсти и транспарентнпсти, 
штп дпгпди дп јачаоа ппгереоа драђана у лпкалну сампупрагу ппштине Гплубац. 
Пгп се ппстиже крпз: 
1. неппсредну примену закпна и друдих прпписа, 
2. спрпгпђеое инспекцијскпд надзпра и решагаое у упрагним стгарима у пргпм степену, 
3. планираое мера и актигнпсти прегентигнпд делпгаоа инспекције, 
4. планираое мера и актигнпсти за спречагаое пбагљаоа делатнпсти и гршеоа актигнпсти 
нередистрпганих субјеката, кап и друдих елемента пд значаја за планираое и гршеое 
нспекцијскпд надзпра. 

Гпдишоим планпм инспекцијскпд надзпра ппстагљени су специфични циљеги кпје желимп 
ппстићи, пдређен је начин и актигнпсти кпје се мпрају предузети какп би се ппстидли специфични 
циљеги, рпк у кпм задатак мпра бити изгршен и дефинисани су индикатпри резултата 
спрпгедених актигнпсти. 

Инспекција је дужна да спрпгпди план инспекцијскпд надзпра, псим када ппстпје нарпчитп 
ппрагдане изузетне пкплнпсти кпје је у тпме спречагају. Када се у тпку реализације дпдишоед 
плана инспекцијскпд надзпра прпмене пкплнпсти на пснпгу кпјих је сачиоен план, инспекција 
усклађује план инспекцијскпд надзпра са нпгпнасталим пкплнпстима  пднпснп исти редпгнп 
ажурира, анализира  и кпнтрплише у складу са пптребама. Какп би се непредгиђене, непланиране 
пкплнпсти и ппјаге штп гише сузиле, Закпнпм п инспекцијскпм надзпру је предгиђенп да план 
инспекцијскпд надзпра садржи пчекигани пбим ганредних надзпра. Међутим, имајући у гиду да 
није мпдуће предгидети сге пкплнпсти, Закпнпм је прпписанп да у случају прпмене пкплнпсти на 
пснпгу кпјих је прпцеоен ризик и сачиоен план,инспекција усклађује прпцену ризика и план са 
тим нпгпнасталим пкплнпстима . 



 

3 

  

 Скупштина ппштине Гплубац на сгпјпј седници 20.12.2016.дпдине дпнела је Решеое п 
пбразпгаоу Кпмисије за кппрдинацију инспекцијскпд надзпра над ппслпгима из изгпрне 
надлежнпсти ппштине Гплубац (''Сл.дласник ппштине Гплубац'' бр.15/2016).  

Циљ пбразпгаоа Кпмисије је пбухгатнији и делптгпрнији надзпр и избедагаое 
преклапаоа и непптребнпд ппнагљаоа инспекцијскпд надзпра, кап и усклађигаое 
инспекцијскпд надзпра између инспекција кпје грше инспекцијски надзпр над ппслпгима 
из изгпрне надлежнпстиппштине Гплубац. Ппслпги и задаци из делпкруда пднпснп 
Гпдишоед плана инспекцијскпд надзпра ,  кпмунална инспекција ппштинске упраге Гплубац  
пбагља сгакпднегнп какп у сгпм седишту такп и на терену на теритприји ппштине Гплубац. 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА 
 
  

 
ППШТИНСКА УПРАВА ГПЛУБАЦ 

• Начелник • 
 

 

 
Пдељеое за урбанизам и издрадоу,кпмуналне 

инспекцијске и импгинскппрагне ппслпге 
РУКПВПДИЛАЦ ПДЕЉЕОА 

 

 
 

ИНСПЕКЦИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 
 
Инспекцијски надзрпр спрпгпдиће се упптребпм метпда и техника, какп је прпписанп закпнским и 
ппдзакпнским актима кпји су пснпг за ппступаое инспектпра у пдређенпј пбласти надзпра. 
Приликпм спрпгпђеоа инспекцијскпд надзпра инспектпри су дужани да се  придржагају 
прпцедура и пператигних упустага рукпгпдипца инспекције, Кппрдинаципнe кпмисијe, кап и 
пбагезнп кпришћеое кпнтрплних листи пбјагљених на ппштинскпм сајту.  
 

 
Грађегинскп – кпмунални 

инспектпр 

Кпмунални 
инспектпр,инспектпр за 

друмски сапбраћај и  путеге 
инспектпр заштите жигптне 

средине 
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5. ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА 
 
При изради пгпд Плана кпришћенп је  искустгп инспектпра  из дпсадашоед рада и претхпдних 
инспекцијских кпнтрпла. 
 
 
 
 
 5.1. РАСППДЕЛА РЕСУРСА 
 

Ппслпге инспекцијскпд надзпра пбагљају дга инспектпра, један са гиспкпм стручнпм 
спремпм и један инспектпра са гишпм стручнпм спремпм. 

Пглашћеоа и дужнпсти инспекптпра у гршеоу инспекцијскпд надзпра прпизилазе из 
Закпна п инспекцијскпм надзпру, кап и из друдих ппштих и ппсебних закпна. 
 
 
 
Табела 1. Расппдела распплпжигих дана за спрпгпђеое инспекцијскпд надзпра у 2021. дпдини  
 
 

Укупан брпј дана у дпдини 365 

Викенди 104 

Гпдишои пдмпри  30 

Празници    7 

УКУПНП РАДНИХ ДАНА 224 

Инспекцијски надзор / службене контроле 179 

Едукација/Пбука Састанци/Семинари   25     

Изгршеое изречених упрагних мера    20     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Назиг раднпд 
места 

Кпмунални инспектпр, инспектпр за заштиту жигптне средине 
и инспектпр за путеге и друмски сапбраћај 

Инспекција  за 
заштиту жигптне 
средине  

50 дана  пкп 28% 

Кпмунална 
инспекција 

78пкп 44% 

Инспекција за 
путеге и друмски 

50 пкп 28% 
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сапбраћај  

УКУПНП 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРСТА НАДЗПРА Потребно време у % 

Редпган - планиран инспекцјски надзпр 35 

Ванредан иснпекцијски надзпр се грши пп захтегу 
надзиранпд сувјекта, ради предузимаоа "хитних" мера ради 
спречагаоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти, пп 
ппднеску  физичких и прагних лица .  

 
20 

Дппунски инспекцијски надзпр се грши пп службенпј 
дужнпсти и ппгпдпм захтега надзиранпд субјекта 

5 

Кпнтрплни инспекцијски надзпр се грши ради утгрђигаоа 
изгршених мера кпје су предлпжене или налпжене над 
надзираним субјектпм у пкгиру редпгнпд или ганреднпд 
инспекцијскпд надзпра. 

15 

Канцеларијски инспекцијски надзпр се грши у службеним 
прпстпријама 

15 

Прегентиган инспекцијски надзпр-пружаое стручне и 
сагетпдагне ппдршке надзиранпм субјекту или лицу кпје 
пстгарује пдређена прага 
 

10 

 
 
 
5.1.1. Трајаое спрпгпђеоа инспекцијскпд надзпра 
Нпрматиги ппјединих фаза трајаоа спрпгпђеоа инспекцијскпд надзпра дпбијени  су на пснпгу 
искустга у пракси , прпцене и рада инспектпра на терену. 
 
 
5.1.2. Учесталпст инспекцијскпд надзпра 
Акп је планпм предгиђенп пбагљаое гећед брпја инспекцијских надзпра тпкпм дпдине, расппред 
пбагљаоа мпра бити изгршен у прагилним гременским размацима. За ппједине инспекцијске 
надзпре репери су закпнска и ппдзакпнска акта кпјима је утгрђена динамика изгршеоа ппјединих 
мера дга пута дпдишое. 
 
 
6.ПРАВНИ ПСНПВ:  

- Закпн п ппштем упрагнпм ппступку ( ''Службени дласник РС'' бр. 18/16) 
      -     Закпн п инспекцијскпм надзпру (''Службени дласник РС'' бр. 36/15 и 44/2018-др. закпн) 

- Закпн п кпмуналним делатнпстима (''Службени дласник РС'' бр. 88/11  и 104/2016) 
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       -    Закпн п пдлашагаоу (''Службени дласник РС'' бр. 6/16) 
       -     Закпн п трдпгини (''Службени дласник РС'' бр. 53/10, 10/13) 
       -     Закпн п станпгаоу и пдржагаоу здрада (''Службени дласник РС'' 104/16)                                                
-    Закпн п прегпзу у друмскпм сапбраћају (''Службени дласник РС'' бр. 46/95, 66/01, 61/05,                            
91/05, 62/06, 31/11 и ''Службени дласник РС'' бр. 68/15)        
     -     Закпн п прегпзу путника у друмскпм сапбраћају (''Службени дласник РС'' бр. 68/15) 
     -     Закпн п прегпзу терета у друмскпм сапбраћају (''Службени дласник РС'' бр. 68/15) 
     -     Закпн п јагним путегима (''Службени дласник РС'' бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) 
      -    Закпн п прекршајима („Сл.дласник РС“, бр.65/13 , 13/16 и 98/2016 пдлука УС). 
      - Закпн п пригредним преступима ('' Сл. лист СФРЈ'' бр.4/77, 36/77-испр., 14/8510/86 
(пречишћен текст) 74/87, 57/89 и 3/90 и ''Сл.лист СРС'' бр. 27/92, 16/93,31/93, 41/93, 50/93, 
24/94,28/96 и 64/2001 и ''Сл.длас. РС'' бр.101/2005-  и др. закпн). 
 
      -      Пдлуке п кпмуналнпм уређеоу и пбагљаоу кпмуналне делатнпсти  (“Ппштински сл. 
дласник” бр. 1/2005., 7/2005.  4/2006. и  1/2017); 
    -       Пдлука п кпмуналним делатнпстима на теритприји ппштине Гплубац (''Службени дласник 
ппштине Гплубац бр.10/2014, 14/2015,14/2016 и 1/2017) 
     -      Пдлуке п гпдпгпду и канализацији ((“Ппштински сл. дласник” бр. 1/2005 и 1/2017.); 
     -   Пдлука п раднпм гремену удпститељских, трдпгинских, занатских и услужних радои на 
теритприји ппштине Гплубац (''Службени  дласник ппштине Гплубац бр.2/2009,3/2011 , 4/2013 и 
1/2017), 
   -    Пдлука п услпгима и начину изгпђеоа музике у удпститељским пбјектима на теритприји 
ппштине Гплубац ( ''(“Ппштински сл. дласник” бр. 1/2005. , 2/2009 и 1/2017); 
  -   Пдлуке п начину и услпгима држаоа жигптиоа на теритприји ппштине Гплубац (Ппштински 
службени дласник бр.9/98 , 3/2004 и 1/2017). 
- Пдлуке п држаоу паса и мачака на теритприји насеља Гплубац(''Ппш.сл.длас.бтр.8/97); 
    -  Пдлука п сахраоигаоу и дрпбљима на ппдручју ппштине Гплубац( ''Ппштински службени 
дласник  бр.23/11 из 1987 и 1/2017);  
 
- Пдлука п пбагљаоу кпмуналне делатнпсти упрагљаоа дрпбљем и ппдребним услудама на 
дрпбљу у насељу Гплубац( Службени дласник ппштине Гплубац бр.11/2016 и 1/2017); 
   -  Пдлука п паркираоу мптпрних гпзила ('' Сужбени дласник ппштине Гплубац брпј ('' Службени 
дласник ппштине Гплубац бр.4/2014 и 1/2017); 
    - Пдлука п услпгима и начину ппстагљаоа пригремених пбјеката на јагним ппгршинама на 
ппдручју ппштине Гплубац ('' Службени дласник ппштине Гплубац бр.1/2011, 4/2013 , 10/2014 и 
1/2017); 
    -  Пдлука п ппштинским путегима на теритприји ппштине Гплубац('' Службени дласник ппштине 
Гплубац брпј 11/2015 , 14/2016 и 1/2017 ); 
    -  Пдлука п некатедприсаним путегима у ппштпј упптреби (''ппштински службени дласник 
бр.5/94 и1/2017 ); 
 
 
7. ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА  
 
КПМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА   
 
ППСЛПВНИ ПРПЦЕС: 
-Инспекцијски надзпр у пбласти кпмуналне делатнпсти; 
-Инспекцијски надзпр над применпм дела Закпна п трдпгини; 
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-Инспекцијски надзпр над применпм Закпна п станпгаоу и пдржагаоу здрада; 
 
 
ПРПГРАМСКЕ  АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ППСЛПВНПГ ПРПЦЕСА:   
 
1.Инспекцијски надзпр над радпм КЈП ,, Гплубац'' и друдих пригредних субјеката кпји пбагљају  
кпмуналну делатнпст, кпнтрпла спрпгпђеоа прпдрама пбагљаоа кпмуналне делатнпсти кап и 
надзпр над изгршеоем кгалитета пбагљаоа кпмуналних делатнпсти, надзпр над пдржагаоем и 
кпришћеоем јагних ппгршина и кпмуналних пбјеката, надзпр над граћаоем јагне ппгршине у 
пргпбитнп стаое;  
2.Инспекцијски надзпр на теритприји ппштине Гплубац  над спрпгпђеоем закпна и прпписа из 
пбласти кпмуналне делатнпсти: пдржагаоа чистпће, пдгпжеоа и деппнпгаоа смећа, пдржагаоа 
зелених и рекреатигних ппгршина, пбагљаоа делатнпсти пдржагаоа дрпбља и сахраоигаоа, 
ппслпга зппхидијене , пружаоа пијачних услуда, пдржагаоа улица, путега и друдих јагних 
ппгршина , пружаоа услуда снабдегаоа гпдпм и пдгпђеоа и пречишћагаоа птпадних гпда, 
држаоа дпмаћих жигптиоа, кућних љубимаца, кпришћеоа јагних паркиралишта, придржагаоа 
прпписанпд раднпд гремена удпститеоских и друдих пбјеката, ппстагљаоа и начин кпришћеоа 
летоих башта,ппстагљаоа тезди и друдих ппкретних пригремених пбјеката, урбане ппреме и 
мпбилијара ;  
3. Инспекцијски надзпр над спрпгпђеоем дела Закпна п трдпгини а кпји се пднпси на трдпгину 
ган прпдајнпд пбјекта псим даљинске трдпгине кап и у ппдледу истицаоа и придржагаоа раднпд 
гремена и истицаоа ппслпгнпд имена. Спрпгпђеое инспекцијскпд надзпра и дефинисаних 
актигнпсти у складу са ППЕРАТИВНИМ ПЛАНПМ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА У СПРЕЧАВАОУ 
НЕЛЕГАЛНПГ ПРПМЕТА ДУВАНА И ПРПИЗВПДА ПД ДУВАНА ИЗВАН ПРПДАЈНПГ ПБЈЕКТА ЗА 2016-
2017 дпдину  и изменпм и дппунпм предметнпд плана.  У ппступку инспекцијскпд надзпра 
кпмунални инспектпр има иста пглашћеоа  и дужнпсти кап и тржишни инспектпр; 
4. Инспекцијски надзпр над спрпгпђеоем Закпна п станпгаоу и пдржагаоу здрада на теритприји 
ппштине Гплубац. 
 
5.Впђеое упрагнпд и изгршнпд ппступка; 
 
6.Дпнпшеое упрагних аката и пбагљаое упрагних радои у ппступку инспекцијскпд надзпра; 
7.Aжурираое кпнтрплних листа и прпцена ризика на пснпгу утгрђенпд стаоа на терену.  
8.Ппднпшеое захтега за ппкретаое прекршајнпд ппступка,пригреднпд преступа и кригичних  
пријага. 
9.Изриче нпгчану казну прекршајним налпдпм, 
10.Припремаое изгештаја и инфпрмација п изгршенпм инспекцијскпм надзпру. 
 

Р.Б. Активности и контроле-инспекцијски надзор над 
применама одредаба из области комуналне 
инспекције 

Рпк-
учесталпст 
кпнтрпле 

Прпцена ризика 

1. Пријем ,разгрстагаое и ппступаое пп захтегима и 
предстагкама 

сгакпднегнп  

2. Кпмунални ред 
 
-кпнтрпла ппгршина јагне намене и пстале ппгршине 
 
-кпнтрпла забране-кретаоа,заустаљаоа , паркираоа и 
пстагљаоа гпзила,друдих стгари и предмета на јагним 

 
 
Сгакпднегнп 
 
 
Сгакпднегнп 

 
 
Виспк 
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ппгршинама 
 
-кпнтрпла уклаоаоа снеда и леда 
 
-кпнтрпла гршеоа прпдаје и пбагљаоа делатнпсти 
(Сајам Дунага,гашар у Гплупцу и др. манифестације) 
-Кпнтрпла раскппагаоа ппгршина јагне намене и 
ппгршина у јагнпм кпришћеоу 
 

 
 
Пд нпгембра-
фебруара 
 
Сгакпднегнп 
крпз 
дежурстга 
 
сгакпднегнп 

Виспк 
 
Виспк 
 
 
Виспк 
 
 
Виспк 

3. Пдржагаое чистпће 
 
-чишћеое јагних ппгршина(пбагезе кприсника) 
 
-заштита чистпће на јагним ппгршинама 
 
- надзпр над уређеоем и пдржагаоем дгпришта и 
дгпришних пдрада 
 

 
 
 
Сгакпднегнп 
 
Сгакпднегнп 
 
Прплеће - 
јесен 

 
 
 
Средои 
 
Виспк-критичан 
 
Средои 

4. Раднп греме удпститељских пбјеката 
 
 
 
-раднп греме у псталим делатнпстима 
 
Сагетпдагне ппсете у удпститељским пбјектима у циљу 
прегентигнпд делпгаоа 

Пп пријагама 
драђана 
У летоем 
перипду 
ппјачанп 
 
Кгарталнп 

Виспк 
 
 
 
Средои- гиспк 

5. Кпришћеое паркиралишта Кгарталнп Средои -низак 

6. Кпнтрпла над ппстагљаоем башта у склппу 
удпститељских пбјеката 
  
Сагетпдагне ппсете у удпститељским пбјектима у циљу 
прегентигнпд делпгаоа 

пд јануара- дп 
децембра 

гиспк 

7. Кпнтрпла ппстагљених пригремених пбјеката тезди и 
друдих ппкретних пбјеката-апарати за сладплед, 
кпкице, расхладне гитрине, прпдаја штампе,и сл. 
 
 Надзпр над ппстагљаоем забагних паркпга и 
уређаја за забагу 

пд јануара- дп 
децембра 
 
 
 
у летоем 
перипду 

Виспк 
 
 
 
 
Средои -гиспк 

8. Кпнтрпла пружаоа кпмуналних делатнпсти  Сгакпднегнп  Виспк-критичан 

10. Кпнтрпла стаоа на  дрпбљу у насељу  Гплубац и сепским 
дрпбљима   

април-јун-јул-
агдуст-
септембар-
пктп 

Средои-гиспк 

11. Кпнтрпла  јагних зелених, рекреаципних и сппртских 
ппгршина (надзпр над кпришћеоем урбанпд 
мпбилијара на зеленим ппгршинама) 
-Сппртскпд центра(терени за сппрт и рекреацију ) 

Сгакпд месеца 
 
 
Пд маја- 

Виспк 
 
Средои - гиспк 
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-Надзпр над ппстагљаоем и пдржагаоем 
дргпредних садница пд стране ,пдржагаое паркпгских 
ппгршина пд стране КЈП 
 

пктпбра 
 
Сгакпднегнп 
март и 
пктпбар 

12. Кпнтрпла гпдпгпдне и канализаципне мреже кпју 
пдржага КЈП''Гплубац'' 
 

Сгакпд месеца гиспк 

13. Кпнтрпла фунципнисаоа јагне расгете   Сгакпд месеца средои 

14. Ппписигаое и кпнтрпла билбпрда, рекламних панпаи 
табли   

Пд априла дп 
краја акције 

средои 

15. Инспекцијски надзпр над уреднпшћу ппгршина  у 
пкгиру предшкплских и шкплских устанпга  
 

Април-мај 
Септембар-
пктпбар 

средои 

16. Кпнтрпла кретаоа паса без заштитних 
средстага и надзпра гласника 

 

Сгакпднегнп 
 
 
 

Средои и гиспк 

17. Надзпр над пдржагаоем и кпришћеоем пијаца у 
насељу Гплубац  пд стране КЈП (зелена, бугљак и 
стпчна) 
 
- 
 
-пдржагаое пијаце у гикенд насељу  
 

Сгакпднегнп- 
најмаое 
једнпм 
недељнп  
 
 
Недељнп пд 
јуна-
септембра 

Средои и гиспк 

18. Надзпр над услпгима и начину држаоа 
дпмаћих жигптиоа на теритприји насеља Гплубац и 
псталим сепским насељима   
 
 

Пп пријаги  Средои-гиспк 

19. Надзпр над држаоем паса, мачака и друдих 
кућних љубимаца  
 

Пп пријаги Средои-гиспк  

20. Надзпр над ппслпгима хгатаоа , прегпза, 
пријема, смештаја и збриоагаоа ухгаћених и 
пдузетих паса и мачака луталица пд стране 
Службе зппхидијене са кпјпм ппштина има закључен 
Удпгпр  

Дга дп три 
пута дпдишое 
(прплеће и 
касна јесен) 

Виспк 

21. Кпнтрпла у складу са Закпнпм п трдпгини 
 

Пп дпнетпм 
Пператигнпм 
плану  

Виспк 

22. Израда  изгештаја п раду сгакпд инспектпра ппјединачнп и 
кпмуналне инспекције у целини 
 
 

Пп пптреби 
(месечнп и 
кгарталнп) 

Низак- средои 

23. Превентивне мере: делпгаое крпз пбјагљигаое 
гажећих прпписа, планпга инспекцијскпд надзпра и  

У току целе 
године 
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кпнтрплних листа; пбагештагаое јагнпсти п прпменама 
прпписа и прагима и пбагезама за надзиране субјекте  
кпји из оих прпизлазе; пбагештагаое јагнпсти п  
сазнаоима инспекције п ппстпјаоу пзбиљнпд ризика пп 
 жигпт или здрагље људи, импгину геће греднпсти, жиг- 
птну средину или биљни или жигптиоски сгет, пружаое 
стручне и сагетпдагне ппдршке надзиранпм субјекту и др.  

У загиснпсти 
пд  
планираних 
актигнпсти и  
прпцеоенпд 
кпнтакта у 
неппсреднпм  
кпнтакту, 
сагетпдагне 
ппсете,  
уппзнагаое 
са прпписима, 
писма са 
преппрукама  

24. Заједнички инспекцијски надзор са друдим 
инспекцијама и пплицијпм (бука из удпститељских 
пбјеката, гршеое неледалне прпдаје и др.)  

Пп пријагама 
драђана и уз 
дпдпгпр и  
кппрдинацију 
са друдим 
инспекцијама  

Виспк 

25. Израда  изгештаја п раду сгакпд инспектпра ппјединачнп и 
кпмуналне инспекције у целини 
 
 

Пп пптреби 
(месечнп и 
кгарталнп) 

Низак- средои 

25. Пстале планиране актигнпсти 
- Анализа предстагки драђана у циљу прпцене ризика пп 
пбластима и теритприји надзпра, и пптребе планираоа , 
динамике и учесталпсти инспекцијскпд надзпра. 
- Сачиоагаое егиденција, изгештаја, усклађигаое и 
кппрдиниција инспекцијскпд надзпра са друдим 
инспекцијским прданима . 
- Ажурираое кпнтрплних листа и прпцене ризика на пснпгу 
утгрђенпд стаоа на терену 

Пп пптреби 
(месечнп и 
кгарталнп) 

 

 
 Ванредан иснпекцијски надзпр се грши пп захтегу надзиранпд субјекта, ради предузимаоа 
"хитних" мера ради спречагаоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти, пп ппднеску драђана 
писаним, телефпнским или електрпнским путем. На бази дпсадашоед искустга, ганредни 
иснпекцијски надзпр треба планирати 70% пд редпгнпд инспекцијскпд надзпра. Инспектпр неће 
ппкренути ппступак пп службенпј дужнпсти на пснпгу предстагке акп је прпцеоен незнатан ризик 
или је ппсреди злпупптреба прага. Какп је инспекцијски надзпр сразмеран прпцеоенпм ризику, 
тпк и брзина ппступаоа инспектпра пп предстагци загисиће пд прпцеоенпд степена ризика, такп 
да преднпст има гиши степен ризика (безбеднпст, жигпт и здрагље људи, жигптна средина, јагни 
прихпди). Кпмунални инспектпри дужни су да у закпнскпм рпку пбагесте ппднпспца предстагке п 
предузетим мерама.  
 
11. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ ИНСПЕКТПРА  
Ппред планираних актигнпсти пптребнп је имати у гиду и непланиране актигнпсти, дде се 
сгрстагају акцидентни случајеги, кап и пријаге драђана, неппсредна запажаоа инспектпра на 
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терену и захтеги друдих држагних прдана (министарстга, загпди, устанпге-дпстагљаое ппдатака, 
пппуоагаое упитника и сл.). 
 
12. ПРПЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКПМ НАДЗПРУ   
Прпцена ризика у Гпдишоем плану инспекцијскпд надзпра за 2021.дпдину за инспекцијске 
ппслпге гршена је на пснпгу инспекцијскпд надзпра у нагеденим пбластима пднпснп на пснпгу 
анализе стаоа у дпсадашоем дудпдпдишоем гршеоу инспекцијскпд надзпра кап и на пснпгу 
инфпрмација и дпбијених ппдатака пд друдих инспекција , друдих пглашћених прдана и 
прданизација, штп је и предстагљенп табеларнп, а истп пбрађене у кпнтрплним листама. 
 
Ппред праћеоа и анализе стаоа у пбласти инспекцијскпд надзпра инструмент прпцене ризика су и 
кпнтрплне листе, пбјагљенe на сајту интернет презентације ппштине Гплубац, ппмпћу кпјих се 
мери усклађенпст субјеката са прпписима и устанпгљага стаое закпнитпсти и безбеднпсти у 
надзиранпј пбласти. 
 

 
 

1 ЈАВНА РАСВЕТА 
 
 

2 ЈАВЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ 
ГРПБЉА И САХРАОИВАОЕ 
СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

3 КПНТРПЛА ПАРКИРАОА 
ПИЈАЦЕ 

4 ДРЖАОЕ ДПМАЋИХ ЖИВПТИОА 
РАДНП ВРЕМЕ УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА  
ППСТАВЉАОЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПБЈЕКАТА 
ПРУЖАОЕ КПМУНАЛНИХ ДЕЛАТНПСТИ 
ПСИ ЛУТАЛИЦЕ 

 
 

НЕРЕГИСТРПВАНИ СУБЈЕКТИ 
ПТПАД И ПТПАДНЕ ВПДЕ 
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5 ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
КПМУНАЛНИ РЕД 
ПДРЖАВАОЕ ЧИСТПЋЕ 
ПРПИЗВПДОА И ДИСТРИБУЦИЈА ВПДЕ 
ППСТАВЉАОЕ БАШТА УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА 
РАСКППАВАОЕ ЈАВНИХ ППВРШИНА 
УКЛАОАОЕ СНЕГА И ЛЕДА 

 

                                                                                                                                            Кпмунални инспектпр 

Слпбпдан Јпгичић, инж.маш.спец. 


