
                         
                    Република Србија 

  МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

  САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Сектор за инспекцијски надзор 

Oдсек за инспекцијсек послове у 

области комуналних делатности  

БЕОГРАД, Немањина 22-26 

Број: 352-10-00194/2016-18 

Датум: 03.10.2016. године 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

      План рада Одсека за за инспекцијсек послове у области комуналних делатности 

за  2017. годину,  направљен је у складу са важећом законском регулативом из области 

комуналних делатности. Инспекцијски надзор вршиће се у складу са Законом о 

комуналним делатностима, као и на основу следећих закона: 

1. Закон о инспекцијском надзору;  

2. Закон о општем управном поступку; 

3. Закон о државној управи; 

4. Закон о прекрашајима; 

5. Закон о привредним преступима;  

6. Кривичног законика; 

7. Закон о планирању и изградњи. 

 

       Чланом 32. Закона о комуналним делатностима (''Службени Гласник РС'', број 

88/11), у вршењу инспекцијског надзора одређено је да инспекцијски надзор над 

спровођењем овог закона и републичких прописа донетих на основу овог закона 

обавља министарство надлежно за комуналне делатности преко републичких 

инспектора за комуналне делатности.  

 

Инспекцијски надзор над спровођењем прописа јединице локалне самоуправе 

донетих на основу овог закона врши јединица локалне самоуправе, преко комуналних 

инспектора.  

 

Надзор над радом вршилаца комуналне делатности врши јединица локалне 

самоуправе. 

 

        Чланом 33. Закона о комуналним делатностима у вршењу инспекцијског 

надзора, републички инспектор за комуналнр делатности је овлашћен да:  

 

1. наложи решењем да се комунална делатност обавља у складу са законом и 

републичким прописом донетим на основу овог закона;  
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2.  наложи решењем вршења комуналне услуге у заштићеном подручју у складу са 

овим законом;  

3. наложи решењем примену стандарда обављања комуналне делатности 

прописаних на основу овог закона;  

4. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију, 

пословне просторије, објекте, постројења и уређаје, јединице локалне 

самоуправе и вршиоца комуналне делатности, да узима изјаве од одговорних 

лица код јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, као и 

од других правних и физичких лица, фотографише или сачини видео снимак 

подручја на коме се врши контрола, као и да предузима друге радње везане за 

инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања;  

5. наложи решењем рок у коме је јединица локалне самоуправе у обавези да 

обезбеди одговарајуће обављање комуналне делатности уколико се на подручју 

јединице локалне самоуправе комунална делатност не обавља у складу са 

прописом из става 1. тачка 1. овог члана;  

6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за 

привредни преступ или кривичну пријаву;  

7. предузима друге мере утврђене законом и подзаконским прописима.  

 

По жалби против решења републичког инспектора одлучује министарство 

надлежно за комуналне делатности.  

 

Жалба не одлаже извршење решења донетог од стране републичког инспектора 

за комуналне делатности.  

 

Решење министарства надлежног за комуналне делатности је коначно у 

управном поступку и против њега се може покренути управни спор.  

 

          Годишњи план инспекцијског надзора републичке инспекције у области 

комуналних делатности  спроводиће се кроз оперативне планове инспекцијског 

надзора  који су урађени према комуналним делатностима и то: снабдевање водом за 

пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање 

комунални отпадом и делатност зоохигијене.  

 

Такође, у складу са чл. 11. и 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени 

гласник РС'', број 36/15), вршиће се усклађивање и координација инспекцијског 

надзора са Координационом комисијом, Радна група за заштиту природних ресурса, 

којима су предвиђени заједнички инспекцијски надзори и временски интервал, налазе 

се  прилогу овог предлога Плана за 2017. годину.  

 

         У Одсеку за инспекцијске послове у области комуналних делатности запослено је 

6 републичких инспектора за комуналне делатности. 

 

2017. година 

Kонтрола јединица локалне самоуправе обезбеђивање обављања комуналне 

делатности – снабдевање водом за пиће 

Kонтрола јединица локалне самоуправе-обезбеђивање обављања комуналне 

делатности- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 

Kонтрола јединица локалне самоуправе-обезбеђивање обављања комуналне 

делатности – управљање комуналним отпадом 
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Kонтрола јединица локалне самоуправе-обезбеђивање обављања комуналне 

делатности зоохигијене 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше  по захтеву правног или физичког лица 

или са циљем предузимања хитних мера  када је процењен ризик висок или критичан 

Контролнии и допунски инспекцијски надзори  

Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке 

надзираном субјекту на лицу места - службене саветодавне посете  

Координација послова  инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције  

поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе  

Координација послова са  органима државне управе са  чијим делокругом су повезана 

питања из области комуналних делатности 

Доношење решења и других аката 

Подношење пријава: 

 захтеви за покретање прекршајног поступка 

 пријаве за покретање поступка за привредни преступ и 

 кривичне пријаве (за одговорно и за правно лице) 

Сарадња са Привредном комором............ 

Припрема и израда месечног и годишњег извештаја о раду 

Учествовање инспектора у едукацијама (тренинзи, семинари, радионице,...) из области 

комуналних делатности 

 

 

 

ПРЕДЛОГ КООРДИНИСАНИХ АКЦИЈА СА РЕПУБЛИЧКОМ 

ВЕТЕРИНАРСКОМ ИНСПЕКЦИЈОМ ЗА 

2017. ГОДИНУ 
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 Инспекција: 

1 комунална 

2. ветеринарска 

            

 

 

 

 Плави квадрати обележавају временски планиран заједнички надзор 

 

 

 


