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УВОД 
Инспекцијски надзор је посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом којим се 
уређује рад државне управе, кога врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и 
органи јединица локалне самоуправе, с циљем да се превентивним деловањем или изрицањем 
мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или 
отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе. 
План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и 
процени ризика. 
Годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и 
месечне) планове инспекцијског надзора. 
Планом инспекцијског надзора предвиђена је 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. 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника како је 
прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно 
коришћење контролних листа. 
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора комуналне инспекције је већа избалансираност и 
равномернија покривеност свих области инспекцијског надзора из делокруга рада комуналне 
инспекције, повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у 
локалну самоуправу и рад управе.  
 
ИЗВРШИОЦИ, ОПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
Послове комуналног инспекцијског надзора обавља:  
Главни комунални инспектор, 
Комунални инспектор, број извршилаца 12, 
Сарадник на пословима из комуналне области,  број извршилаца 1, 
Помоћник на пословима из комуналне области,  број извршилаца 1, 
Комунална инспекција располаже са једним аутомобилом. 
За потребе канцеларијског рада и прикупљања неопходних података обезбеђени су рачунари и 
штампачи.  
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Прописи који примењује комунална инспекција приликом вршења инспекцијског надзора 
објављени су на интернет страници: http://vozdovac.rs/inspekcijski-nadzor/. 
 
ВРСТЕ И МЕРЕ У ПОСТУПКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Поред редовног/планираног инспекцијског надзора комунална  инспекција врши и ванредне 
инспецијске контроле инициране представкама грађана, прати и анализира стање у области 
инспекцијског надзора и делокруга рада комуналне инспекције са освртом на процене ризика, 
сачињава евиденције, извештаје, усклађује  и координира инспекцијски надзор са другим 
инспекцијским органима, континуирано ради на унапређењу рада комуналног инспектора. 
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља превентивно деловање 
што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне 
подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих 
прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и сл.  
Поред превентивног деловања комуналне инспекција, у циљу брзог и делотворног реаговања на 
појаве незаконитости, небезбедности и спречавање штете, изриче мере за отклањање 
законитости и посебне мере наредбе и забране као и казнене мере - подношење захтева за 
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покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога како би се постигло 
усклађивање стања са законом, другим прописом и безбедношћу. 
 
ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
Инспекцијски надзор, према облику, може бити теренски и канцеларијски. 
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу места и 
састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, просторије, возила и 
друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, акте и документацију 
надзираног субјекта. 
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, увидом у 
акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
У наредној години очекује се око 3000 ванредних инспекцијских надзора када је неопходно да се, 
сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и 
радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне 
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; 
Такође, на основу искуства из претходних година, очекује се да у наредној години пристигне око 
1500 представки грађана, а да за око 10% пристиглих пријава инспектор неће покренути поступак 
по службеној дужности на основу представке, јер је процењен незнатан ризик или је посреди 
злоупотреба права.  
 
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Окосницу планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. Зависно од 
процењеног степена ризика, утврђује се динамика и учесталост редовног (планираног) или 
ванредног инспекцијског надзора.  
Поред праћења и анализе стања у области инспекцијског надзора инструмент процене ризика су 
и контролне листе помоћу којих се мери усклађеност субјеката са прописима и установљава стање 
законитости и безбедности у надзираној области. Контролне листе објављене су на интернет 
страници: http://vozdovac.rs/inspekcijski-nadzor/. 
Комунална инспекција у току припреме плана инспекцијског надзора  поред заједничких и 
посебних елемената за процену ризика користи и корективни фактор у процени ризика, 
дефинисан на основу расположивих информација и података, достигнућа и сазнања и својих 
знања и искустава у ситуацијама када није могуће обезбедити одговарајуће информације и 
податке за све критеријуме. 
 
 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ РОК 
ПРОЦЕНА 
РИЗИКА 

1.  
Контрола држања домаћих животиња и кућних 

љубимаца, контрола извођење кућних љубимаца на 
површинама јавне намене и у јавном коришћењу 

Током целе 
године / по 
пријавама 

средњи ризик 

2.  
Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду) 

спољних делова зграда, површина око зграда и површина 
јавне намене и површина у јавном коришћењу 

Током целе 
године / по 
пријавама 

средњи / низак 
ризик 

3.  
Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду)  

над вршењем продаје и обављањем делатности 
Током целе 

године 
висок ризик 

4.  

Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду) 
забране кретања, заустављања, паркирања, остављања 
возила, других ствари на површинама јавне намене и 

површинама у јавном коришћењу 

Током целе 
године 

средњи ризик 
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5.  

Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду)над 
уклањањем снега и леда са површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу и леденица са истурених 
делова зграда. 

У зимским 
месецима 

(децембар – 
март) 

критичан ризик 

6.  

Инспекцијски надзор (по Одлуци о комуналном реду) над 
постављањем, уредношћу и исправношћу наменских и 

других објеката на површинама јавне намене и 
површинама у јавном коришћењу (монтажно-

демонтажни објекти за потребе одржавања културних, 
спортских и других манифестација, жардињере и друге 

посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти 
намењени седењу, уметничке инсталације, опрема за 
игру и рекреацију, поштански сандучићи, телефонске 
говорнице и соларни пуњачи, стубови, ограде и друге 

врсте запрека, корпе за отпатке и ђубријере, јавни 
часовници, јавни тоалети монтажног типа, јавне чесме и 

фонтане и сл.) 

Током целе 
године  

 
средњи ризик 

7.  
Инспекцијски надзор по Одлуци о кућном реду у 

стамбеним зградама. 

Током целе 
године / по 
пријавама 

средњи ризик 

8.  
Инспекцијски надзор по Одлуци о оглашавању на јавним 

и другим површинама 
Током целе 

године 
средњи / висок 

ризик 

9.  

Инспекцијски надзор по Одлуци о одвођењу и 
пречишћавању атмосферских и отпадних вода – 

контрола одржавања, редовног пражњења и спречавања 
изливања септичких јама 

Током целе 
године / по 
пријавама 

висок / критичан 
ризик 

10.  
Инспекцијски надзор (по Одлуци о одржавању чистоће) 

над чишћењем и прањем јавних површина и заштита 
чистоће на јавним површинама 

Током целе 
године / по 
пријавама 

висок / критичан 
ризик 

11.  
Инспекцијски надзор на постављању балон-хала 

спортске намене 
Током целе 

године 
средњи ризик 

12.  
Инспекцијски надзор над постављањем башти у склопу 

угоститељских објекта 
Март - Децембар висок ризик 

13.  

Инспекцијски надзор постављања привремених објеката 
(киосци, други мањи монтажни објекат и други слични 

објекат за продају робе на мало, за пружање 
угоститељских, занатских услуга и других услуга, 

забавни паркови, циркуси, спортски објекти и други 
привремени објекат за игру деце и рекреацију грађана) 

Током целе 
године 

средњи / висок 
ризик  

14.  

Инспекцијски надзор над постављањем тезги и других 
покретних привремених објеката: апарати за сладолед, 

апарати за кокице, кестен, кукуруз и слично, 
конзерватори за сладолед, расхладне витрине за продају 

освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на 
мало и пружање услуга (банкомат, аутомат за продају 

штампе, напитака, кондиторских производа и сл.) и 
други покретни објекат за продају робе на мало и 

вршење занатских и других услуга 

Током целе 
године 

средњи / висок 
ризик  

15.  
Инспекцијски надзор над одредбама Одлуке о радном 

времену занатских и трговинских објеката 
Током целе 

године 
средњи ризик 

16.  

Инспекцијски надзор над одредбама Одлуке о радном 
времену угоститељских објеката са посебним освртом 

над применом одредаба које се односе на узнемиравање 
грађана и емитовање музике или приређивање музичког 

програма у угоститељском објекту 

Током целе 
године по 
пријавама 

средњи ризик 



17.  
Инспекцијски надзор стања некатегорисаних путева на 

подручју градске општине Вождовац 
Током целе 

године 
средњи ризик 

18.  
Инспекцијски надзор ненаменске потрошње воде из 

градског водовода на подручју градске општине 
Вождовац 

Мај - Септембар 
висок / критичан 

ризик 

19.  

Превентивно деловање кроз објављивање важећих прописа, планова инспекцијског надзора и 
контролних листа; обавештавање јавности о променама прописа и правима и обавезама за 

надзиране субјекте који из њих произлазе; обавештавање јавности о сазнањима инспекције о 
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну 

средину или биљни или животињски свет, пружање стручне и саветодавне подршке надзираном 
субјекту 

20.  
Предложени план се може проширити, изменити и допунити у зависности од измењених 

околности- променом стања на терену, изменом и доношењем нових законских и подзаконских 
аката, као и везано за контролу области дефинисаних новим одлукама и законима 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

        Мр Томислав Перић, дипл.инг.маш. 

 

 

 


