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I Општи подаци 
 
У Општинској управи у Куршумлији инспекцијскe надзорe из надлежности комуналне 
инспекције врше два комунална инспектора, један у звању саветника а други у звању 
сарадника и то редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре. 
Сложеније ванредне инспекцијске надзоре поред комуналних инспектора врши и шеф 
Одељења за привреду и локални економски развој, у звању самосталног саветника. 
Прописи по којима поступа комунална инспекција су: 

- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 
18/2016); 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 36/2015); 
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 88/2011 

и 104/2016); 
- Закон о прекршајима („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 65/2013, 13/2016 и 

98/2016 – одлука УС); 
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 

104/2016); 
- Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

(„Сл.гласник Републике Србије“ 3/2017); 
- Одлука о комуналној инспекцији („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 

4/2017); 
- Одлука о водоводу („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 4/2017); 
- Одлука о канализацији („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 4/2017); 
- Одлука о комуналном реду(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 35/2016 и 

10/2017); 
- Одлука о чистоћи („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 16/2017); 
- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца („Сл.лист општине 

Куршумлија“ бр. 6/2015, 4/2017 и 24/2017); 
- Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 

20/2012); 
- Одлука о радном времену („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 20/2012 и 

4/2017); 
- Одлука о такси превозу („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.  3/2012, 4/2013, 

1/2014, 9/2016 и 4/2017); 
- Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.7/2005, 

4/2013, 8/2013, 8/2015, 18/2015, 25/2015). 
 

II Пословни процес 
 

Општинска комунална инспекција врши инспекцијски надзор у области комуналних 
делатности, које су одређене Законом о комуналним делатностима и другим 



прописима и инспекцијски надзору у осталим областима које су поверене комуналној 
инспекцији посебним прописима. 
 
Општинска комунална инспекција у процесу инспекцијског надзора спроводи следеће 
радње: 

1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава која обављају комуналне 
делатности;  контрола спровођења програма обављања комуналних 
делатности;  надзор над извршењем и квалитетом обављања комуналних 
делатности. 

2. Надзор над радом ЈП из области урбанизма, грађевинског земљишта, путева и 
изградње; надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката;  
надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката;  надзор над 
враћањем јавне површине у првобитно стање. 

3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналних делатности 
и других области поверених комуналној инспекцији: одржавање чистоће; 
одвожење и депоновање смећа; одржавање зелених површина; сахрањивање 
и одржавање гробља; зоохигијенска служба; пружање пијачних услуга; 
одржавање улица, путева и других јавних површина;  пружање услуге 
снабдевање водом;  одвођење и пречишћавање отпадних вода;  држање 
домаћих животиња;  коришћење јавних паркиралишта; комунални ред; 
придржавање прописаног радног времена угоститељских и трговинских 
објеката; постављање и коришћење мањих монтажних објеката. 

 

III Табеларни приказ распореда инспекцијског надзора у погледу 
редовног, ванредног и превентивног деловања комуналне инспекције 
 

Редован Свакодневно Током целе године 

Ванредан По службеној дужности Ситуације прописане 
чланом 6. Закона о 
инспекцијском надзору 

По представци Поступци који се воде по 
службеној дужности а 
иницирани су 
представкама странака 
(члан 18. Закона о 
инспекцијском надзору) 

По захтеву странке Поступци у којима је 
подносиоцима пријаве 
признато својство странке-
учесника у поступку (члан 
18. Закона о инспекцијском 
надзору) 

Превентиван Континуирано 
остваривање јавности рада 

Објављивање: важећих 
прописа, промене прописа, 
планова инспекцијског 
надзора, извештаја о раду, 
о постојању ризика по 



живот и здравље људи, 
пружање саветодавне 
помоћи 

 

IV ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ КОМУНАЛНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Процена ризика у годишњем плану  инспекцијског надзора комуналне инспекције за 
2018. годину вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима  
односно на основу анализа стања  у досадашњем дугогодишњем вршењу 
инспекцијског надзора комуналне инспекције, као и на основу информација и 
добијених података од других инспекција, других државних органа, што је 
представљено табеларно. 
 
 

 
 
 

    Критичан 
ризик 

 
 
 

    Висок ризик 

 
 
 

    Средњи 
ризик  

 
 
 

    Низак ризик  

 
 
 

    Незнатан 
ризик 

1 2 3 4 5  

 
 
 

Легенда 
 

1 Контрола примене Одлуке о сахрањивању и 
гробљима 
 

2 Контрола примене Одлуке о водоводу 
Контрола примене Одлуке о канализацији 

3 Контрола примене Одлуке о чистоћи 
Контрола примене Одлуке о држању 
животиња 
 

4 Контрола примене Одлуке о комуналном 
реду 
Контрола примене Одлуке о такси превозу 



5 Контрола примене Одлуке о радном времену 
Контрола примене Одлуке о јавним 
паркиралиштима 
 

 


