
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунална инспекција  општине Куршумлија 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.годину 
 

 

 

 

I Правни основ 

 

Овај документ представља план рада комуналне инспекције општине Куршумлија за 2020.г. 

и донет је на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник Републике 

Србије“ бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018). 

 

 

II Циљеви инспекцијског надзора 

 
          Годишњи план инспекцијског надзора комуналних инспектора општине Куршумлија за 2021. 

годину, у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник Републике Србије“ 

бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), садржи општи приказ задатака и послова комуналних 

инспектора у 2020. години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на 

територији општине Куршумлија из области комуналних делатности. 

 Сврха доношења плана је повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање поверења 

грађана у локалну самоуправу  и иста подразумева:  

1. непосредну примену закона и других прописа, 

2. спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом степену, 

3. праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 

4. превентивно деловање инспекције као једно од стредстава остварења циља инспекцијског 

надзора. 

Комунални инспектори  обављају послове на територији општине Куршумлија, са седиштем  

у улици Пролетерских Бригада бб. 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и других 

прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и 

активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи опште и специфичне циљеве које је потребно 

остварити у 2021. години, задатке-програмске активности које је потребно спровести  како би се ти 

циљеви остварили, рокове у којима се задаци- програмске активности морају обављати, одговорност 

за спровођење задатака-програмских активности, врсту задатака-програмских активности и друго. 

Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је то 

прописано законима и одлукама који су темељ за поступање инспекције, уз коришћење контролних 
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листа, а сразмерност у инспекцијском надзору се према томе изражава и остварује кроз градацију 

инспекцијских мера (превентивне, корективне и репресивне мере) које инспекције изричу, односно 

предузимају. 

Послови, задаци и превентивне мере из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског 

надзора комуналних инспектора се обављају свакодневно како у свом седишту тако и на терену на 

територији  општине Куршумлија.  

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

надзор - инспекцијске контроле, предузимање превентивних мера према надзираним субјектима, 

едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу истих и других активности 

у оквиру рада спроводе се и непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно 

време. 

Непланиране активности се одмах извршавају,  а односе се на пријаве грађана, примљене 

електронске поште, телефонске пријаве, као и непосредна запажања инспектора на терену. 

 

 

III Број инспектора и прописи по којима поступа комунална инспеција 

 

Послове комуналног инспектора у Општинској управи у Куршумлији врше два инспектора у 

звању саветника и сарадника. 

Сложеније инспекцијске надзоре из области комуналне инспекције врши шеф Одељења у 

звању самосталног саветника. 

 

Прописи по којима поступа комунална  инспекција: 

 

Закони: 

1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018); 

2. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 36/2015, 44/2018-

др.закон и 95/2018); 

3. Закон о трговини („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 52/2019); 

4. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 104/2016 

и 9/2020-др.закон); 

5. Закон о општем управном поступку („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење); 

6. Закон о прекршајима (65/2013, 13/2016, 98/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019-

др.закон). 

 

Одлуке: 

 

1. Одлука о комуналној инспекцији („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 

4/2017); 

2. Одлука о комуналном реду („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 35/2016, 10/2017 и 

53/2020); 

3. Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности („Сл.лист 

општине Куршумлија“ бр. 13/2019); 

4. Одлука о јавној расвети („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 29/2018); 

5. Одлука о јавним водоводима („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012, 4/2017 и 

29/2018); 

6. Одлука о канализацији („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012, 4/2017 и 

29/2018); 

7. Одлука о чистоћи („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 16/2017 и 29/2018); 

8. Одлука о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013, 16/2017, 

24/2017 и 9/2019); 

9. Одлука о радном времену („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 29/2018, 6/2019 и 

66/2020); 



10. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 

3/2017, 5/2018 и 6/2019); 

11. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр. 6/2015, 4/2017 и 24/2017). 

 

 

IV Послови комуналног инспектора 

 

 

Обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба напред наведених закона  

и одлука донетих на основу истих закона: 

- Врши инспекцијски надзор у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске 

трговине; инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена и 

истицањем пословног имена; врши инспекцијски надзор над законитошћу рада 

комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу 

придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем 

прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и 

начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, 

прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, 

снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и 

топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, 

димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају 

пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других 

јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне 

хигијене; припрема решења и стара се о њиховом извршењу; издаје прекршајни налог за 

прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина, 

обаваља и друге послове по налогу  руководиоца Одељења и начелника Општинске 

управе. За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења и начелнику 

Општинске управе; 

- Врши превентивно деловање према надзираним субјектима; 

- Издаје прекршајне налоге односно подноси захтев за покретање прекршајног 

поступка за прекршаје предвиђене наведеним прописима; 

- Подноси извештај о раду начелнику општинске управе и шефу Одељења. 

Инспектори ће у току 2021.г. вршити редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре. 

Ванредни инспекцијски надзори су иницирани представкама грађана и других субјеката. 

Представке имају својство иницијативе за покретање поступка а подносиоци тих 

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

иницијативе. Инспектори неће покренути поступак по службеној дужности на основу 

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

инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, ток и брзина поступања инспектора по 

представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да предност има виши степен 

ризика (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни приходи). 

 

 

V Превентивно деловање, стучно усавршавање и сарадња са другим инспекцијама и 

полицијом 

 

Ради остваривања циљева инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан да делује 

превентивно. Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада а нарочито: 

објављивањем важећих прописа, планова инспекцијских надзора и контролних листа; 

обавештавањем јавности о промени прописа; обавештавањем јавности о сазнањима 

инспекције о постојању ризика по животи и здравље људи и имовину веће вредности и 

предузимању мера да се тај ризик отклони; пружање стручне и саветодавне подршке 



надзираном субјекту укључујући и издавање акта о примени прописа; вршење службених 

саветодавних посета код надзираних субјеката. 

Инспектор је дужан да се у току 2021.г. континуирано стручно усавршава. 

Сарадња са другим инспекцијама и полицијом остварује се у складу са надлежностима 

комуналне инспекције и облицима сарадње утврђене законом. 

Сарадња обухвата међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и 

заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. 

 

 

VI Табеларни приказ активности комуналних инспектора по месецима 

 

 

 

Област надзора                                 Месеци Ризик 
             

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
             

Контрола одржавања чистоће насеља  х  х   х х х х   х средњи 

Контрола  комуналног реда  х х х х х  х   х х х средњи 

   

 Контрола уређења гробља и вршења   

погребне делатности  

 х   х   х   х  средњи  

Контрола одржавања јавне расвете  х     х     х  висок  

Контрола јавног водовода   х  х  х  х    средњи 

  Контрола јавне канализације  х  х  х  х     средњи  

Контрола поштовања радног времена 

угоститељских и трговинских објеката 

     х Х х     висок 

 Контрола трговинских објеката у складу са 

Законом о трговини 

 

х 

 

 
 

 

 
х 

 

 
 

 

 
х 

 

 
 

 

 
х 

 

 
 

 

 
х 

 

 
 

 

 
 

 

 
х 

 

средњи 

Контрола држања домаћих животиња и 

кућних љубимаца 

   х х х х х     средњи 

Контрола стамбених заједница х   х  х  х  х  х средњи 

Превентивно деловање према надзираним 

субјектима 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 

 

 
х 
 

 

 

 

 

Мере и активности за спречавање обављања 

делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјеката 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 

 

 

 

 

Куршумлија, 28.12.2020.г. 

Општински комунални инспектор 

Небојша Филиповић 

 

 

Општински комунални инспектор 

Данијела Ђорђевић 


