
 
ОПШТИНА ИВАЊИЦА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 
 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

Програмска 
активност 

Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и 
надзор над применом општинских одлука донетих на основу закона и других прописа у 
области комуналних делатности. 

Назив Област комуналне инспекције 
Програм 
(коме припада) 

Одсек за инспекцијске послове - послови комуналне инспекције 

Правни основ  Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011) 

 Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр. 36/15) 

 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/2011 и 
„Сл.гласник РС“бр.30/2010) 

 Одлука о комуналној инспекцији („Сл.лист општине Ивањица“2/98) 

 Одлука о вдоводу и канализацији („Сл.лист општине Ивањица“ 14/97) 

 Одлука о одржавању чистоће и уређењу насеља („Сл.лист општине Ивањица“ 
21/83, 12/88, 2/90, 5/93, 25/93, 2/94, 7/94, 2/95) 

 Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл.лист општине Ивањица“2/98) 

 Одлука о сакупљању и одвожењу комуналног отпада („Сл.лист општине 
Ивањица“3/2013) 

 Одлука о држању домаћих животиња („Сл.лист општине Ивањица“11/2015) 

 Одлука о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини („Сл.лист 
општине Ивањица“5/2010) 

 Одлука о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга 
(„Сл.лист општине Ивањица“ 1/06, 1/09, 3/10 и 4/11) 

 други закони и подзаконска акта по којима поступа комунална инспекција 

Одговорно лице Руководилац 

Опис: Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врши комунални инспектор. 
Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и 
одлукама општине Ивањица, а за свој рад је лично одговоран. Комунални инспектор има 
право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, 
саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких лица, 
прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне пријаве. 

Циљ  Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене 
прописа утврђених законом и одлукама општине Ивањица у области обављања 
комуналних делатности. 



 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 
 
 

1. Надзор над јавним предузећима и привредним друштвима који обављају 
комуналне делатности, контрола спровођења програма обављања 
комуналних делатности јавних предузећа, надзор над извршењем 
квалитета обављања комуналних делатности. 

2. Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних објеката, 
надзор над коришћењем површина јавне намене и комуналних објеката и 
надзор над враћањем површине јавне намене у првобитно стање. 

3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналних 
делатности као што су одржавање чистоће у граду, пражњење контејнера, 
одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и рекреативних 
површина, одржавање гробља, послова зоохигијене, пружања пијачних 
услуга, одржавање улица, путева и других јавних површина у граду, 
пружање услуга снабдевања водом за пиће и одвођењем и пречишћавањем 
отпадних вода, држања домаћих животиња, придржавања прописаног 
радног времена у угоститељству, занатству и трговини, постављања летњих 
башти на површину јавне намене и функционисања јавне расвете. 

 
 
 
 

МЕСЕЧНИ ПЛАН: 
 
 
 
Јануар 2017 
 

- Израда годишњег плана о раду инспектора за претходну годину 
- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола заузећа површина јавне намене (насеља) 
- Контрола чишћења површина јавне намене од снега (ужи центар града и 

приградска насеља) 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
 
 



Фебруар 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола чишћења површина јавне намене од снега (ужи центар града и 

приградска насеља) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Март 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Април 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола заузећа површина јавне намене (насеља) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Мај 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
 



Јун 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 
 

 
Јул 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола заузећа површина јавне намене (насеља) 
- Контрола радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Август  2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола радног времена у области трговине, угоститељства, занатства и услуга 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 
 

 
Септембар 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 
 

 



Октобар 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола заузећа површина јавне намене (насеља) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Новембар  2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола обављања комуналне делатности ЈКП „ Комунално“ Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола чишћења површина јавне намене од снега (ужи центар града и 

приградска насеља) 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 
 
Децембар 2017 
 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Ивањица 
- Контрола заузећа површина јавне намене (ужи центар града) 
- Контрола чишћења површина јавне намене од снега (ужи центар града и 

приградска насеља) 
- Контрола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 
- Контрола инспектора по захтеву странака 
- Ванредне контроле 
- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 
- Израда месечног извештаја о раду 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОБЛАСТ КОМУНАЛНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
 
 
 

     Критичан ризик 

     Висок ризик 

     Средњи ризик 

     Низак Ризик 

     Незнатан ризик 

1 
 

2 3 4 5 

 
 
 
             ЛЕГЕНДА:  

1 Јавно осветљење, јавне зелене површине, пијаце 

2 Ноћни надзор радног времена угоститељских, 
трговинских и занатских објеката, сахрањивање и 
гробља 

3 Безправно заузимање јавне површине, сакупљање и 
изношење комуналног смећа, чишћење површина 
јавне намене од снега 

4 Држање домаћих животиња, пси луталице и рад 
зоохигијенске службе, сакупљање и одвођење 
атмосферских вода 

5 Снабдевање потрошача пијаћом водом, сакупљање, 
одвођење и пречишћавање отпадних вода 

 
 


