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I УВОД  
 
 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023.годину у складу са чланом 10. Закона о 

инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 

комуналне инспекције у 2023.години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење 

стања на територији општине Бела Црква из области комуналне области.  
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора је повећање ефективности и 

транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу и:  
1. непосредну примену закона и других прописа , 

2. спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом 

степену, 

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

Општине Бела Црква, 
 

4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора;  
5. пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права којим утиче на смањење ризика односно штетних последица и вероватноће 

њиховог настанка;  
Комунална инспекција Општине Бела Црква обавља послове на целој територији 

општине  Бела Црква у складу са својом месном  надлежношћу.  
У  складу са горе наведеним Годишњим планом инспекцијског надзора, који садржи 

опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке/програмске активности које је 

потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. начин на који 

меримо остварене задатке односно програмске активности, рокове у којима се задаци односно 

активности морају обавити,одговорност за спровођење активности односно задатака, врсту 

активности и др..  
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, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у 

коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за планирање 

и вршење инспекцијског надзора.  
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који 

се планирају остварити у 2023.години.   
Да би се постигли дефинисани циљеви пред све инспекторе постављају се јасни захтеви 

који подразумевају:  
1.теориску припрему; 

2.перманентно усавршавање и учествовање у свим видовима едукације; 

3.овладавање новим методама у раду; 

4.тимски рад; 

5.индивидуални рад у примени закона; 

6.одговорност за предузимање или непредузимање мера и сл. 
  



Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 

како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз 

обавезно коришћење контролних листа.  
 

 

 

II OПШТИ ПОДАЦИ 
 
 
На основу чл.10 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/2015, 44/2018-др. 
закон и 95/2018) инспекција је дужна да сачини „Годишњи план инспекцијског надзора“, који 
се спроводи кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског 
надзора. 
 

      Општи подаци: 

 

Број комуналних инспектора на крају 2022. године је 1 са високом стручном спремом који 
обавља послове изворне комуналне и део поверених послова на основу Закона о заштити 
становништва од заразних болести. 

 
      Прописи по којима поступа комунална инспекција: 
 
    ЗАКОНИ: 
 

 Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС,“  бр. 18/2016 и 95/2018); 
 Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС,“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018); 
 Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“ бр, 65/2013, 13/2016 и 98/2016); 
 Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС,“ бр. 36/2015, 44/2018-др. закон и 

95/2018); 
            Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр. 104/2016, 9/2020-др. закон) 
            Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016,      
68/2020 и 136/2020) 
            Закон о оглашавању („Сл.гласник РС“, бр. 6/2016 и 55/2019 - др. закон) 
             
 
III   ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 
 
Одлука о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Бела Црква 

(„Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 6/2014 и 9/2017);  
Одлука о  одржавању  чистоће  и  управљању  отпадом  („Сл.лист  општине  Бела  Црква“,  бр.  
3/2013); 

Одлука о производњи и дистрибуцији воде („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 7/2018);  
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских радњи и објеката на 

територији општине Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 5/2011, 4/2011 и 

9/2017);  
Одлука о сахрањивању и гробљима  („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 1/2020);  
Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Бела Црква (“„Сл.лист 

општине Бела Црква“, бр. 6/2019); 

Одлука о пијацама на територији општине Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, 

бр. 2/2021);  
Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних вода („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 

4/1998);  
Одлука о привременом постављању монтажних и покретних објеката на јавним 

површинама („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 4/2011, 9/2017);  



Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама („Сл. лист општине Бела 

Црква“, бр. 9/2017);  
Одлука о уређивању и одржавању паркова и зелених површина на територији општине 

Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 5/2001);  
Одлука о обављању димничарске делатности („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 2/2021); 

Одлука о јавној расвети Општине Бела Црква („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 

1/2019 и 2/2021); 

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта број: 011-14/2013-01 

Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима Општине Бела Црква („Сл. 

лист општине Бела Црква“, бр. 1/2019) ; 

Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Бела Црква“, бр. 5/2017) ; 

Одлука о стајалиштима на територији општине Бела Црква („Сл. лист општине Бела 

Црква“, бр. 2/2019) 

 

 

IV ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС 
 
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 
 

Надзор над радом ДЈУП и привредних друштава који обављају комуналну делатност: контрола 
спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа, надзор над 
извршењем квалитета обављања комуналних делатности; 
 
Надзор над радом физичких лица, правних лица, одговорних лица у правном лицу, 
предузетника, који врше делатност односно обављају активност из комуналне области; 
 
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. 
 

V. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  
 

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 

како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз 

обавезно коришћење контролних листа. Инспекција у складу са законом, обавештава надзиране 

субјекте и заинтересоване стране о процењеном степену ризика како би се постигло смањење 

ризика које се конкретизује кроз различите мере и радње превентивног, корективног и 

принудног карактера (нпр. пружање информација и савета, обављање информативних 

саветодавних посета, налагање и отклањања узрока вероватне могуће штете...).  
Инспекцијски надзор спроводиће се свакодневно како у свом седишту тако и на терену 

(редован, ванредан, допунски, мешовити, контролни) на територији општине Бела Црква уз 

претходно обавештење, изузев у случајевима када постоје разлози за неодложно поступање или 

други разлози у складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору.  
Стратешки план се спроводи кроз Годишњи план, а који се спроводи кроз оперативне 

активности (месечне, шестомесечне, деветомесечне) планове инспекцијског надзора.  
 

 



VI ЦИЉЕВИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА  
 

Како би се остварио циљ инспекцијског надзора, упоредо са великим улагањима у 

превентивне активности, неопходно је рангирати надзиране субјекте према ризичности, зависно 

од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног нстанка, те реаговати благовремено и 

ефикасно на процењени викок и критичан ризик. Проценом ризика врши се приоритизација 

инспекцијског надзора и избор субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор тј. 

контрола. 

 

 
VII ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ       

    (МЕСЕЧНИ, ШЕСТОМЕСЕЧНИ И ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ)        

              

АКТИВНОСТИ 
      МЕСЕЦИ      
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   

Редовне контроле одржавања комуналног реда  x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле по одлуци о пијацама       x x x     

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода  x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода    x x x    x x   

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама  x x x x     x x x x 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама  x x         x x 

Редовне контроле управљања комуналним отпадом       x x x     

Ванредне контроле управљања комуналним отпадом     x x    x x   

Редовне контроле управљања гробљима       x      x 

Ванредне контроле управљања гробљима    x      x    

Редовне контроле обезбеђивања јавног осветљења    x      x    

Ванредне контроле обезбеђивања јавног осветљења  x           x 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене  x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене      x x x x x    

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина     x x x x x x    

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина    x  x  x  x x   

Ванредне контроле делатности зоохигијене     x x x x x x    

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката  x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката      x x x x     

Редовне контроле држања домаћих животиња  x x x x x x x x x x x x 

Ванредне контроле држања домаћих животиња       x x x     

Ванредна контрола обављања димничарске делатности  x x x        x x 

Редовне контроле по одлуци о пијацама  x x x x x x x x x x x x 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката    x x     x x   

              
              

 ЛЕГЕНДА: ТРОМЕСЕЧНE АКТИВНОСТИ       
   ШЕСТОМЕСЕЧНE АКТИВНОСТИ      

   ДЕВЕТОМЕСЕЧНE АКТИВНОСТИ      

 

 

 

VIII  ПЛАНОВИ НАДЗОРА ПО МЕСЕЦИМА 
 
ЈАНУАР 

 

Израда годишњег извештаја о раду комуналне инспекције за предходну годину.  
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле обезбеђивања јавног осветљења 



Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредна контрола обављања димничарске делатности 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

 

ФЕБРУАР 

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредна контрола обављања димничарске делатности 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

 

МАРТ 

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 
Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле управљања гробљима 

Редовне контроле обезбеђивања јавног осветљења 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредна контрола обављања димничарске делатности 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

 

АПРИЛ 

  
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

 

МАЈ 

 



Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 
Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

 

ЈУН 

  
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 

Ванредне контроле по одлуци о пијацама 

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле управљања гробљима 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

  
 

ЈУЛ  
 
Ванредне контроле по одлуци о пијацама 
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 



 

 

 

 

 

АВГУСТ 
 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле по одлуци о пијацама 
Редовне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Ванредне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Ванредне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 
Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 
Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле управљања комуналним отпадом 

Ванредне контроле управљања гробљима 

Редовне контроле обезбеђивања јавног осветљења 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне  контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина 

Ванредне контроле делатности зоохигијене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 

 

ОКТОБАР 

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Ванредне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле управљања комуналним отпадом 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Ванредне контроле одржавања јавних зелених површина  



Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

Редовне контроле постављања монтажних, покретних и других објеката 
 
 

 НОВЕМБАР 

 

Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредна контрола обављања димничарске делатности 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  
Редовне контроле пречишћавања и одвођења атмосф. и отпадних вода 

Редовне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Ванредне контроле по одлуци о кућном реду у стамбеним заједницама 

Редовне контроле управљања гробљима 

Ванредне контроле обезбеђивања јавног осветљења 

Редовне контроле одржавања чистоће на површинама јавне намене 

Редовне контроле радног времена угоститељских, тргов. и занат. објеката 

Редовне контроле држања домаћих животиња 

Ванредна контрола обављања димничарске делатности 

Редовне контроле по одлуци о пијацама 

 

У скаду са годишњим планом рада инспектори планирају месечне активности. 

У току 2023. године се очекује око 110 ванредних инспекцијских прегледа. 

 

 
ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Годишњи План инспекцијског надзора за 2023. год. ће се редовно ажурирати, 

анализирати, контролисати и допуњавати у складу са потребама и евентуалним организационим 

изменама.  

Комунална инспекција ће у складу са потребама, законским и подзаконским актима 

донетим од стране Владе Републике Србије, Општинских органа у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) вршити 

надзор у циљу спречавања ширења вируса САРС ЦоВ 2.  
 

 
 
                                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

 

                                                                                 Жељко Ђурђевић, дипл.инж.заш.жив.средине  



 
 



  
 

 

  

 
 

     
 
 
 

                                                                                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



  
 
 



 
 
 
 

 

 


