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ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЛА ЦРКВА 
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Бела Црква, август 2017. године. 

 

 



 

На основу чл.10 Закона о инспекцијском надзору Сл. гласник РС бр.36/2015, инспекција је дужна да 
сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне (полугодишње, 
тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 
 

Општи подаци: 

 

• Број инспектора на крају 2017. године је 1 са високом стручном спремом који обавља и послове 

туристичке инспекције,  1 са средњом стручном спремом;  
 
• Прописи по којима поступа комунална инспекција:  
 

ЗАКОНИ:  

 
1. Закон о општем управном поступку „Сл.гл. РС“, 33/97 и 31/2001; 
2. Закон о комуналним делатностима „Сл.гл. РС“, 88/11; 
3. Закон о прекршајима „Сл.гл. РС“, 65/13 ;  
4. Закон о инспекцијском надзору „Сл.гласник РС“, 36/15. 

 
 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

 

1. Одлука о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Бела Црква („Сл.лист 

општине Бела Црква“, бр. 6/2014)  

2. Одлукао одржавању чистоће и управљању отпадом („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 

3/2013)  

3. Одлука о производњи и испоруци воде („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 3/2001)  

4. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских радњи и објеката на 

територији општине Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 5/2011)  

5.Одлука о сахрањивању и гробљима  („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 4/1998)  

6.Одлука о условима задржање и заштиту домаћих животиња на територији општине Бела Црква 

(“„Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 7/2009)  

 

7.Одлукао пијацама на територији општине Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 

4/1998)  

8.Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 

4/1998)  

9.Одлука о привременом постављању монтажних и покретних објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 4/2011)  

10.Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 1/2004) 

11.Одлука о уређивању и одржавању паркова и зелених површина на територији општине Бела 

Црква  („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 5/2001) 

12.Одлука о обављању димничарске делатности („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 3/1998) 

 

 



• ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС  
  

 Инспекцијски надзор у области комуналне делатности 
 Инспекцијски надзор над применом дела законао туризму 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 

 
1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају ком.делатност: контрола 
спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа, надзор над 
извршењем квалитета обављања комуналних делатности;  
 
2. Надзор над радом физичких лица, правних лица, одговорних лица у правном лицу, 
предузетника, који врше делатност односно обављају активност из комуналне области или 
туризма;  
 
3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне.делатности: одржавања 
чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа; одржавања зелених и рекреативних 
површина;обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања; одржавања улица, путева и 
других јавних површина у граду; пружања услуга снабдевања водом и одвођења и 
пречишћавања отпадних вода; држања домаћих животиња; спровођења Одлуке о локалним 
комуналним таксама; придржавања прописаног радног времена угоститељских и других 
објеката у граду; постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у граду. 
 
 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН: 
 
 
ЈАНУАР: 

 

 Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини за претходну годину; 

 Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Белоцрквански комуналац“. 

 Контрола по Одлуци о комуналним делатностима; 

 Контрола инспектора по захтеву странке; 

 Ванредне контроле ; 

 Архивирање предмета; 

 Израда месечног извештаја о раду; 

 

ФЕБРУАР: 
 

 Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“; 

 Kонтрола радног времена ; 

 Контрола инспектора по захтеву странака; 

 Ванредне контроле ; 

 Израда месечног извештаја о раду; 

 Контрола по Одлуци о комуналним делатностима; 

 
 

 

 

 

 

 



МАРТ : 
 

 Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања делатности ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“. 

 Контрола заузећа јавних површина; 

 Контрола по Одлуци о уређивању и одржавању паркова и зелених површина на територији општине 

Бела Црква; 

 Контрола инспектора по захтеву странке; 

 Ванредне контроле; 

 Израда месечног извештаја о раду; 

 Контрола по Одлуци о комуналним делатностима; 

 
АПРИЛ: 
 

• Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у општини; 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

• Контрола заузећа јавних површина; 

• Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућњих љубимаца; 

• Контроле инспектора по захтеву странака.  

• Ванредне контроле.  

• Израда месечног извештаја о раду.  

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима; 

 

МАЈ: 

 

• Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у општини; 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“; 

• Контроле инспектора по захтеву странака.  

Контрола заузећа јавних површина; 

• Ванредне контроле.  
• Израда месечног извештаја о раду.  

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима; 

 

ЈУН: 

Контрола везана за припреме манифестације “Белоцрквански карневал“ 

• Контрола по Одлуци о кућном реду у  стамбеним зградама.  

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Белоцрквански комуналац“ . 

• Контрола по Одлуци о привременом постављању монтажних и покретних објеката на јавним 

површинама. 

• Контроле инспектора по захтеву странака.  

• Ванредне контроле.  

• Израда месечног извештаја о раду 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЈУЛ: 

 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“; 

• Контрола по одлуци о држању домаћих животиња; 

• Контрола заузећа јавних површина 

• Контроле инспектора по захтеву странака.  

• Ванредне контроле.  

• Израда месечног извештаја о раду.  

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 
 
АВГУСТ: 

 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комунала“  

• Контрола радног времена; 

• Контроле инспектора по захтеву странака; 

• Ванредне контроле; 

• Израда месечног извештаја о раду; 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „Белоцрквански комуналац“ 

• Контрола радног времена угоститељских објеката; 

• Контрола заузећа јавних површина; 

• Контроле инспектора по захтеву странака; 

• Ванредне контроле; 

• Израда месечног извештаја о раду; 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 
 
ОКТОБАР: 
 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“ 

• Контроле инспектора по захтеву странака; 

• Ванредне контроле; 

• Израда месечног извештаја о раду; 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 

 

НОВЕМБАР: 

 

• Контрола по одлуци о држању домаћих животиња у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“ 

• Контроле инспектора по захтеву странака; 

• Ванредне контроле; 

• Израда месечног извештаја о раду; 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 



 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

• Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини; 

 Контрола обављања комуналне делатности ЈКП„Белоцрквански комуналац“ 

• Контроле инспектора по захтеву странака; 

• Ванредне контроле; 

• Ажурирање и архивирање предмета; 

• Израда месечног извештаја о раду; 

• Контрола по одлуци о комуналним делатностима. 

 
У току 2018. године се очекује око 35 ванредних инспекцијских прегледа. 

 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ 

 

дипл.инж.заш.жив.средине Жељко Ђурђевић 

инспектор Добрица Хераковић 


