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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ( “Сл. гласник РС”, бр. 36/2015, 

44/2018 и  95/2018 ) комунална инспекција Општине Бела Црква објављује следећи 

Г О Д И Ш Њ И    И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У 

Превентивно деловање инспекције 

1. У току 2020. године комунална инспекција Општине Бела Црква је предузела мере на сузбијању  

настанка  штетних  последица  по  законом  заштићена  добра,  права  и  интересе  превентивним 

деловањем објављивањем прописа и упозоравањем надзираних субјеката  о њиховим правима и 

обавезама. 

2. Мерење нивоа усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са Законом и другим 

прописом путем контролних листа обављено је само путем директне употребе контролних листи у 

току надзора. 

3. У  предметном  периоду у више наврата  утврђено  је постојање  нерегистрованих  субјеката. 

4. У циљу уједначавања праксе инспекцијског наџора, комунална инспекција је предузимала 

идентичне мере у истим или сличним случајевима како би се постигла пуна примена начела 

законитости и предвидивости.  

5. Комунална  инспекција  Општине   Бела Црква  у  свом  делокругу  рада  сарађује  и  врши 

координацију  свог  рада  са  другим  надлежним  инспекцијама  на  територији  Општине  Бела 

Црква, а нарочито са грађевинском инспекцијом. У току 2020 год. комуналана инспекција је 

вршила заједнички инспекцијски надзор са грађевинском инспекцијом у предметима везаним за 

заузеће јавне површине. Такође,  у  случајевима  утврђивања  недостатака  и  неправилности  из  

надлежности  других инспекција, органа , комунална инспекција је поступала у смислу 

обавештавања и уступања предмета у складу са Законом. 

6. Материјални и технички ресурси којима је располагала комунална инспекција у 2020 години 

могу се оценити као углавном задовољавајући. Расположиви ресурси се користе истовремено од 

стране  више  различитих  инспекција  у  циљу  смањења  трошкова  насталих  у  току  вршења 

инспекцијског надзора, увек када је то могуће. 

 



 

 

7. Приликом  поступања  у  вршењу  инспекцијског  надзора,  комунална  инспекција  пази  на 

Законом  утврђене  рокове,  који  су  у  овој  области  утврђени  Законом  о  комуналним 

делатностима,  Законом  о  инспекцијском  надзору,  као  и  Законом  о  општем  управном 

поступку.   С   обзиром   да   комунална   инспекција   представља   орган   јединице   локалне 

самоуправе,  чланом  32  Закона  о  комуналним  делатностима  је  утврђено  да  инспектор 

јединице локалне самоуправе поступа по одредбама тог Закона и прописима донетим на основу 

тог закона, те  на основу овога рокови поступања предвиђени прописима јединице локалне 

самоуправе морају бити усклађени са горе наведеним прописима. 

8. Током  2020.  године није   било поднетих    жалби  на  првостепено  решење  комуналне 

инспекције Општине Бела Црква. 

9. У току 2020. године није било притужби на рад комуналне инспекције Општине Бела Црква. 

10. У  току  2020.  године  комунална  инспекција   Општине Бела Црква није узела  учешће  у  

обукама и семинарима због новонастале ситуације са САРС-ЦоВ-2. 

11. У току 2020. године комунална инспекција није  подносила иницијативе за измене и допуне 

прописа јединице локалне самоуправе.  

12. Током  2020.  године  комунална  инспекција  Општине  Бела Црква  поднела је један захтев за 

покретање прекршајног поступка  на чији се исход чека одговор Суда, као и два прекршајна налога 

против физичких лица и предузетника. 

13. Током 2020.  године укупно је решено 102 предмета, и то:  одржавање и уређење  зелених 

површина 66 предмета , уклањање лешева животиња са јавне површине 1 предмет,  , уклањање 

отпада (дивљих депонија) 4 предмета , услови за држање домаћих животиња 3 предмета, пријаве 

скупова-затварање улица 3 предмета, радно време угоститељских објеката 4 предмета,  записник о 

стварно извшеним услугама-пољочувари 9 предмета, , стамбене заједнице 3 предмета, хватање 

паса луталица 2 предмета, одводњавање атмосферских вода 4 предмета. Комунална инспекција је 

у складу са утврђеним надлежностима одбацила четири предмета због ненадлежности. 

14. Крајем 2020. године  комунални инспектор је израдио “План инспекцијског надзора”,  за 2021 

год. као и контролне листе из области комуналне делатности усагласио са изменама и допунама 

прописа. 
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