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1. ГОДИШЊИ  ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА  2020.  ГОДИНУ 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  

  

  

1.1. ОПШТИ ПОДАЦИ:  

 

            У Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 
средине и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Мали Иђош на пословима 
комунални  инспектор распоређена су 2 (два) извршиоца са високом стручном спремом.  

  

1.2. РАСПОДЕЛА РЕСУРСА  

 

          Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола 
у 2018. години.  

 

Укупан број дана у години 365 
Викенди 105 
Годишњи одмори 25 
Нерадни дани 9 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 226 
Редовни инспекцијски надзор 119 
Ванредни инспекцијски надзор 72 
Едукација 5 
Састанци 15 
Остали послови 15 
   

1.3. ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ   

  

         Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора /службене контроле 
су добијени на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену.   

          Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе инспекцијског надзора 
/службене контроле по времену трајања   

 



 

 
Фаза 

Утрошено време 
(мин.) 

 
Техничка припрема 5 
Документацијски преглед 35 
Физички преглед 40 
Издавање писмена 20 
Манипулативни послови 5 
УКУПНО 105 
    

1.4. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ   

          Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски 
надзор инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и 
контролу истих и других активности у оквиру рада Одељења за привреду, пољопривреду, 
урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове спроводе се 
и непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно време.   

        Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, запримљене 
електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на терену.  

 

1.5. ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА:  

 

 Закони:  

 - Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018- др. Закон и  95/2018), 

-  Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  

- Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење),  

- Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016, 98/2016 - Одлука Уставног Суда 91/2019 и 
91/2015 – други Закон),    

- Закон о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ бр.104/16); 

 

 Одлуке :  

- Одлука о комуналном реду (Службени лист општине Мали Иђош број 3/2019),  

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (Службени лист општине Мали Иђош број 4/2018),  

- Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде 
за рад принудног професиоалног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на 
територији општине Мали Иђош (Службени лист општине Мали Иђош број 12/2018),  



- Одлука о снабдевању водом на територији општине Мали Иђош (Службени лист општине Мали 
Иђош број 39/2016), 

 

- Одлука о сакупљању и одвођењу атмосферских вода (Службени лист општине Мали Иђош број 
15/2018), 

- Одлука о одржавању чистоће на територији општине Мали Иђош (Службени лист општине Мали 
Иђош број 16/2017), 

- Одлука о обављању комуналне делатности, управљање гробљима, сахрањивање и погребне 
услуге (Службени лист општине Мали Иђош број 34/2017), 

- Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (Службени лист општине Мали Иђош број 42/2017), 

- Одлука о промету робе на пијацама и вашарима (Службени лист општине Мали Иђош број 
16/2009), 

-Oдлука о сузбијању пољске штете и о забрани номадске испаше стоке на територији општине 
Мали Иђош (Службени лист општине Мали Иђош број 6/2006), 

-Oдлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Мали Иђош 
(Службени лист општине Мали Иђош број 3/2014), 

-Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Мали Иђош (Службени лист 
општине Мали Иђош број 40/2016), 

- Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и 
игара на срећу (Службени лист општине Мали Иђош број 4/1998, 3/2000, 21/2016), 

 

 1.6. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ  ИНСПЕКЦИЈЕ :  

 

1. Надзор над радом ЈКП ,,КОМУНАЛ“ које обавља комуналну делатност, контрола  спровођења 
програма обављања комуналне делатности ЈКП - а као и надзор над извршењем  квалитета 
обављања комуналних делатности, надзор над одржавањем и коришћењем јавних  површина и 
комуналних објеката, надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање;  

 
2. Надзор на територији Општине Мали Иђош  над спровођењем закона и прописа из области 

комуналне  делатности: одржавања чистоће, одвожења и депоновања смећа, одржавања 
зелених и рекреативних површина, обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања, 
пружања пијачних услуга, одржавања улица, путева и других јавних  површина, пружања 
услуга снабдевања водом, држања домаћих животиња, кућних  љубимаца, сакупљања и 
одвођења атмосферских вода, придржавања прописаног радног времена  угоститељских и 
других објеката, постављања и начин коришћења мањих монтажних објеката.  

 
3. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектори дужни су  

придржавати се релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених 
из своје области инспекцијског надзора.  

 



 

 

 1.7. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 

           Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину ће се редовно ажурирати, 
анализирати и контролисати у складу са потребама. 

 
 
 
 
 

                                                                  Шеф одсека за послове инспекцијског  
                                                         надзора општине Мали Иђош 
 
                                                                                                       
                                                                 Малавразић Младен 
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