
На основу Чл.10 Закона о инспекцијском надзору ( Сл. гласник РС бр.36/2015,44/18 и 
95/18) инспекција је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи 
кроз оперативне(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 
 

ПРЕДЛОГ  ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

КОМУНАЛНА   ИНСПЕКЦИЈА 
 

Општи  подаци: 
• Број инспектора - На крају 2019. године у комуналној инспекцији је радила су 2 

извршиоца. 
-Послови инспектора:Врши инспекцијски надзор на основу Закона,подзаконских аката и 

Одлука Скупштине општине Брус,а у вршењу инспекцијског надзора по службеној дужности 
или поводом пријаве грађана,редовно обилази део терена који му припада,прима 
телефонске,усмене и писмене пријаве грађана и по њима поступа у складу са својим 
надлежностима.О  уоченим чињеницама приликом инспекцијског надзора сачињава 
записник.Врши унос и обраду предмета,као и чување свих списа предатих и насталих у раду.У 
оквиру својих обавеза вши изрицање мандатне казне и подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка.Подноси извештаје о раду и обавља друге послове из делокруга 
Општинске управе Брус.Инспектор сарађује са другим надлежним инспекцијама,правосудним 
органима и службеницима Министарства унутрашњих послова. 
 

• Прописи по којима поступа комунална инспекција: 
 

ЗАКОНИ: 
1.Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС 18/2016 и 95/18) 
2.Закон о комуналним делатностима ( Сл.гл РС 88/2011 , 104/2016 и 95/18) 
3.Закон о прекршајима ( Сл.гл РС 65/2013,13/2016 и 98/2016-одлука УС) 
4.Закон о инспекцијском надзору ( Сл.гл РС 36/15,44/18 и 95/18) 
 
 
 

ОДЛУКЕ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ БРУС 
 
1.Одлука о  начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус(Сл.лист       
општине Брус,бр.21/16) 
2.Одлука о комуналном уређењу на територији општине Брус(СЛ.лист општине Брус,бр.21/16) 
3.Одлука о постављању и уклањању мањих  монтажних,огласних и др. Објеката (Сл.лист 
општине Брус,бр.07/15) 
4.Одлука о пијацама (Сл.лист општине Брус,бр.05/19) 
5.Одлука о радном времену угоститељских,трговинских и занатских објеката,забавних 
салона,кладионица и других објеката на територији општине Брус(Сл.лист општине 
Брус,бр.04/13 и 18/16) 
6.Одлука о начину сахрањивања умрлих,управљању,уређењу и одржавању гробља на 
територији општине Брус(Међуопштински службени лист,бр.06/79) 
7.Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији општине Брус( Сл. Лист општине Брус,бр.01/2018) 
8.Одлука о држању домаћих животиња на територији општине Брус(Сл.лист општине 
Брус,бр.05/97) 
9.Oдлука о управљању,сакупљању и депоновању отпада Сл.лист општине Брус,бр.05/19) 



  

• ПОСЛОВНИ  ПРОЦЕС 
 
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности 
 

АКТИВНОСТИ   И ПРИОРИТЕТИ У  ОКВИРУ   ПОСЛОВНОГ 

 ПРОЦЕСА 
 
 

1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају ком.делатност: 
контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа , 
надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности; 

2. Надзор над радом ЈП из области урбанизма,грађ.земљишта,путева и изградње: 
надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката; 
надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката; 
надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање; 

3. 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; послова 
зоохигијенске службе;пружања пијачних услуга;одржавања улица, путева и других јавних 
површина у граду;пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања 
отпадних вода, држања домаћихживотиња;спровођења Одлуке о локалним комуналним 
 таксама;спровођења кућног реда;одржавања споменика и других амбијенталних  
скулптура;коришћења јавнихпаркиралишта;придржавања прописаног радног времена 
 угоститељских и других објеката уграду; постављање и начин коришћења мањих монтажних  
објеката у граду; функционисањепојединих сеоских водовода. 

4. Надзор над спровођењем одлуке о радном времену и то у погледу истицања и 
придржавања радног временаи истицања пословног имена . 
 
РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И 
СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У 2020. ГОДИНИ 

Укупан број радних дана у години   366 

Викенди   105 

Годишњи одмор  25 

Празници  12 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  223 

Инспекцијских надзора/службених контрола 163  

Едукација  5  

Састанци 30  

Контрола извршења изречених управних мера  25  

 
 
 

МЕСЕЧНИ ПЛАН: 
 

ЈАНУАР: 
 
• Израда годишњег извештаја о раду  комуналне инспекције у целини за претходну годину. 
* Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.                                                         
• Контрола инспектора по захтеву странке. 
• Ванредне контроле 



 

ФЕБРУАР: 
 
• контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Расина“ 
• Контрола радног времена угоститељских објеката 
• Контрола инспектора по захтеву странака 
• Ванредне контроле 
 

МАРТ : 
 
• Контрола заузећа јавних површина. 
• Контрола инспектора по захтеву странке 
• Ванредне контроле. 
 

АПРИЛ: 
 
• Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у граду. 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

МАЈ: 
• Акција пролећно чишћење града. 
• Контрола организације вашара, 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

ЈУН: 
 
• контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Расина“ 
• Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима. 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

ЈУЛ: 
*Контрола организације вашара 
*Контрола радног времена угоститељских објеката 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

АВГУСТ: 
• Контрола комуналног реда за време одржавања Градске манифестације- Дани преображења. 
• Контрола радног времена угоститењских објеката. 
• Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима. 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

СЕПТЕМБАР: 
• Контрола радног времена угоститењских објеката. 
*Контрола комуналног реда за време одржавања вашара 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 



 

ОКТОБАР: 
*Контрола радног времена трговинских објеката 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

НОВЕМБАР: 
*контрола организације вашара 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
 

ДЕЦЕМБАР: 
• контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Расина“ 
• Контроле инспектора по захтеву странака. 
• Ванредне контроле. 
• Ажурирање и архивирање предмета. 
 

У складу са Годишњим програмом рада, шеф Одсека за  инспекцијске 
послове,пољопривреду,водопривреду и заштиту животне средине планира месечне 
активности. 
 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом,у оквиру рада инспектор 
спроводи и непланиране активности. 
 
 
 
 Број : 355-1-26/19-IV-07                                                                            КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 
 Дана :24.10 .2019.год.                                                                          Дипл.инж.пољ. Горан Рилак 
                                                                                                               Дипл.инж.агр.Ирена Стојковић 
                                                                                                         
 


