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I     УВОД

        Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију у Градској управи 
града Зајечара за 2017. годину урађен је у складу са са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл. гласник РС бр. 
36/2015).
          Годишњи план инспекцијског надзора  садржи општи приказ задатака и послова Одељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију у 2017.години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији града 
Зајечара из области комуналне саобраћајне, грађевинске и заштите животне средине.
         Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију је повећање 
ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Зајечара и:

         1. непосредну примену закона и других прописа,
         2. спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену,
         3. праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији Града Зајечара,
         4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора;

         Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара обавља послове на 
територији града Зајечара са седиштем у Зајечару, Пане Ђукића бр. 1.
         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 је 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 
2017. години, а који су везани за Програмске активности Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију по 
Одсецима, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати.
         О стручним питањима у вези обављања задатака и послова расправља стручни колегијум Одељења за инспекцијске 
послове и комуналну полицију. Стручни колегијум се састаје два пута недељно, кога чине начелник и шефови Одсека.
         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.

         Градоначелник града Зајечара донео је Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности града Зајечара, број 02-139/2016 од 10.05.2016.године.
         Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног 
понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски 
надзор над пословима из изворне надлежности града Зајечара.

         Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију обавља свакодневно како у свом седишту тако и на терену на територији града Зајечара.

Табела 1.
општи приказ циљева

Редни 
број ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ БРОЈ 

ЦИЉЕВА СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 3 10

2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 4 12

3. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 3 9

4. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 7

Укупно: 12 38



II     ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

          Одељењем за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Града Зајечара руководи Начелник 
Одељења. У саставу Одељења су:  3 шефа одсека инспекције, два комунална инспектора, два грађевинска 
инспектора, један инспектор за саобраћај и путеве, један инспектор за заштиту животне средине, један виши стручни 
сарадник за правно-нормативне послове и десет комунална полицајца.

2.1 Непланиране активности у раду Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију;

         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 инспекцијске послове и комуналну полицију спроводе се и непланиране активности за које је такође 
потребно планирати потребно време.
              
          Непланиране активности се одмах извршавау, а односе се на пријаве грађана, путем примљене електронске 
поште, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем инспектора;

2.2 РАСПОДЕЛА РЕСУРСА

Табела 2.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017. години

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 2017. години

Укупан број дана у години 365
Викенди 105
Годишњи одмори 25
Празници 12
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 223
Инспекцијских надзора / службених контрола 163
Едукација 5
Састанци 30
Извршених изречених управних мера (контрола извршења) 25

Табела 3. Систематизација радних места – запослених у 
ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ НА ОСНОВУ ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број Расподела расположивих дана
1 Начелник (100%) 223
3 Шефови Одсека (100%) 223

Табела 3/1 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола
ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ 

Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола
2 Комунални инспектор (100%) 163
1 Инспектор за саобраћај и путеве (100%) 163
2 Грађевински инспектор (100%) 163
1 Инспектор за заштиту животне средине (100%) 163

10 Комунални полицајац (100%) 163



2.3 Стратегија рада Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију;

Специфични циљ Задатак Индикатор 
резултата Одговоран Рок

Стратешко и 
годишње планирање 

те извештавање о 
раду Одељења

Учествовање у 
изради годишњег 

Плана рада

Израда годишњег плана и 
објављивање на званичној 

web презентацији града

Одељење за 
инспекцијске послове и 

комуналну полицију
31.12.

II     ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПО ИНСПЕКЦИЈАМА У 2017. ГОДИНИ

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области комуналних делатности

Назив КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Програм (коме 
припада) Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара

Функција IV/05 бр. 355

Правни основ 1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15)
2. Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)
3. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01, и „Сл. гласник РС“ 30/10)
4. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.88/11)
5. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр.65/13 и 13/16)
6. Закон о трговини  („Сл. гласник РС“ бр.53/10 и 10/13)
7. Одлука о комуналној инспекцији („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14)
8. Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 
38/14)
9. Одлука о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске делатности 
на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.  15/14 и  38/14)
10. Одлука држању животиња на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/14 и 
38/14)
11. Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.15/14 и 38/14)
12. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14)
13. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 38/14)
14. Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката 
на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 16/10  и 15/14)

Одговорно лице Шеф одсека - комунални инспектор

Опис Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори. Комунални 
инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама Града Зајечара, 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 налоге односно прекршајне пријаве;

Активности у оквиру надлежности комуналне инспекције:

1. Надзор над радом ЈКП, ЈКСП и привредних друштава који обављају 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 Града Зајечара 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, послова зоохигијенске службе, пружања пијачних услуга, одржавања 
улица, путева и других јавних површина, пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних 



вода, пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња, коришћења јавних 
паркиралишта, придржавања прописаног радног времена угоститењских 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.

Циљ 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа 
утврђених законом и одлукама града Зајечара у области обављања комуналних делатности;

Индикатор 1.1

Ниво законитости у константном
и функционалном обављању
комуналних делатности

Базна вредност 2015 2016 2017

Укупан број извршених
инспекцијских надзора

Алтернатива 
Индикатор 1.1

Проценат надзора без утрвђених
неправилности Базна вредност 2015 2016 2017

Коментар: Тенденција смањења
броја нелегалних корисника
комуналних услуга

Циљ 2 Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заустављања и паркирања моторних возила на 
јавним саобраћајним површинама (јавним паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару 
и јавним зеленим површинама);

Базна вредност 2015 2016 2017
Индикатор 2.1 Укупан број инспекцијских

надзора над заустављеним и
паркираним возилима

Базна вредност 2015 2016 2017

Алтернатива 
Индикатор 2.1

Утврђен број непрописно
заустављених и паркираних
возила
Коментар: Тенденција смањења
броја непрописно заустављених
и паркираних возила

Базна вредност 2015 2016 2017

Однос извршених редовних и
ванредних надзора

Редован - планиран 
инспекцијски надзор се врши 
свакодневно у трајању од три 
сата.

Ванредан инспекцијски надзор
се врши због предузимања
„хитних мера“ ради спречавања
или отклањања непосредне
опасности, по пријави грађана,
телефонским позивом и 
електронским путем.

Допунски инспекцијски надзор
се врши по службеној дужности
и поводом захтева надзираног
субјекта

Контролни инспекцијски надзор
се врши ради утврђивања
извршених мера које су
предложене или наложене над
надзираним субјектом у оквиру
редовног или ванредног
инспекцијског надзора.

Канцеларијски инспекцијски
надзор се врши у службеним 
просторијама инспекције, увидом



у акте, податке и документацију
надзираног субјекта.
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Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?

Које специфичне
задатке/активности 

морамо
предузети?

Како меримо
задатке/

активности?

Ко је одговоран за
спровођење

активности и
задатака?

Када
активности/за

датак мора
бити

завршен?

1.

Спровођење
Закона и Одлука
града Зајечара у
комуналној
области

Инспекцијским 
надзором на

терену, сарадња са 
другим

надлежним 
инспекцијама и

правосудним органима,
тужилаштвом и МУП-

ом и
комуналном полицијом

Број поднетих 
захтева

за покретање
прекршајног 

поступка
по службеној

дужности, број
издатих прекршајних
налога, број издатих

решења о 
отклањању

недостатака, број
издатих дописа

упућених другим
надлежним 
органима,

број сачињених
службених белешки,

број сачињених
обавештења, број

издатих позива
странкама, број

закључака

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби,

временски рок
назначен у

решењу

Закон и Одлуке
града Зајечара

2.

Предузимање мера
и контрола радног
времена
1. угоститељских
објеката за смештај,
2. угоститељских
објеката за исхрану
и пиће,
3. угоститељских
кетеринг објеката,
4.неспецијализовани
х трговинских
формата,
5. специјализованих
продавница,
6. посебних
трговинских 
формата,
7. занатских
објеката на
територији града
Зајечара

Инспекцијским 
надзором на

терену, у седишту 
надзираног

субјекта (контрола 
потребне

документације за 
обављање

наведене делатности у
сарадњи са 

припадницима
МУП-а

Број издатих
прекршајних налога Комунална

инспекција

Континуирано и
по потреби

Закон и Одлуке
града Зајечара

3.

Предузимање мера
и контрола услова
држања домаћих
животиња на
територији града
Зајечара

Инспекцијским 
надзором на

терену и по пријавама 
грађана

Број издатих
прекршајних налога,
број издатих решења

о отклањању
недостатака

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби,

временски рок
назначен у

решењу

Закон и Одлуке
града Зајечара

4. Предузимање мера
и контрола о
постављању мањих 
монтажних,
покретних и других

Инспекцијским 
надзором на

терену, у седишту 
надзираног

субјекта (контрола 

Број издатих
прекршајних налога,
број издатих решења 

о отклањању
недостатака, број

Комунална
инспекција

Континуирано и
по потреби,

временски рок 
назначен у

решењу

Закон и Одлуке
града Зајечара



објеката
привременог
карактера на
површинама јавне
намене

потребне 
документације за 

обављање
наведене делатности

издатих закључака о
извршењу решења

5.

Припрема и
спровођење
инспекцијских
надзора
-планирање и
усклађивање рада
инспектора у
складу са
законским
прописима

Праћење промена 
законских

прописа и одлука 
града Зајечара

Поштовање 
законских

рокова и њена
примена

Комунална
инспекција Континуирано

Примена Закона о
инспекцијском

надзору

Израда месечног,
шестомесечног, 

годишњег
извештаја

64 сата рада по
инспектору

Комунална
инспекција Континуирано

Презентација 
резултата рада

путем званичног сајта 
града Зајечара

20 сати рада по
задуженом

инспектору за
одржавање сајта

Одељења

Комунална
инспекција и

 инспекција за
саобраћај и путеве

Континуирано Правилник о
уређењу web sajta

6.

Спровођење
редовних,
ванредних
допунских и
канцеларијских
инспекцијских
надзора у области
комуналној
области

Спровођење редовно
планираних 

инспекцијских
надзора у складу са 
Годишњим планом 

инспекцијског надзора

163 радних дана
планираног

инспекцијског 
надзора

Комунална
инспекција Континуирано

Примена
Закона о

инспекцијском
надзору

Спровођење 
ванредних,
допунских и 

канцеларијских
инспекцијских надзора

По пријави грађана,
електронске поште,
телефонским путем,

по службеној
дужности; поводом
захтева надзираног

субјекта;,

Комунална
инспекција Континуирано

Примена
Закона о

инспекцијском
надзору

7.

Обрада и анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору

Обрада и анализа 
броја издатих 

записника 
прекршајних налога, 
пресуда, решења, 

закључака, уплаћених
новчаних казни по

прекршајном налогу, 
коначних извршних 
прекршајних налога,

Бројчана и стручна
анализа, дневна,

седмична, месечна,
шестомесечна и

годишња на нивоу
одсека

Комунална
инспекција Континуирано Примена Закона и

одлука

8.

Обука,
оспособљавање,
семинари,
едукације у 
вршењу
инспекцијског
надзора и примена
Закона о
инспекцијском
надзору

Припрема, планирање 
упућивање, 

оспособљавање
инспектора из области

надлежности 
инспекције

Праћење иновација.
норми и стандарда у

области 
инспекцијског

надзора

Комунална
инспекција Континуирано Примена Закона,

уредби правилника,

9.

Припрема и
извршавање
осталих редовних
послова у оквиру
инспекцијског
надзора

Координација рада у 
оквиру Одељења за 

инспекцијске послове и 
комуналну полицију, 

отварање 
предмета,праћење 

рока извршења 
истог,идруге техничке 

припреме;

Број новоотворених
предмета, 

прекршајних налога, 
остварен број

састанака у оквиру
Одељења

Одсек
комуналне
инспекције

Континуирано
Примена Закона
уредби, одлука,

правилника

10. Превентивно
деловање
инспекције

Правовремено 
информисање
јавности :
1. Објављивањем 
важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора 
и контролних листа
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке 
надзираном субјекту 
или лицу које остварује 

Број: обавештења,
пружених стручних

савета,превентивних
инспекцијских

надзора

Комунална
инспекција

Континуирано Примена Закона,
уредби, одлука,

правилника



одређена права
у надзираном субјекту 
или у вези са 
надзираним субјектом,
3.Предузимање 
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање 
информација
на званичан Веб сајту
инспекције
Коментар: 
превентивним
деловањем инспекције 
утиче се на смање 
ризика односно 
штетних последица и 
вероватноће њеног 
настанка.

МЕСЕЧНИ ПЛАН:
ЈАНУАР:
- Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини за претходну 
годину
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 355 -
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Зајечара по основу Одлуке о комуналном 
уређењу и чишћењу снега
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
ФЕБРУАР:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Зајечара по основу Одлуке о комуналном 
уређењу и чишћењу снега
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
МАРТ:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Зајечара по основу Одлуке о комуналном 
уређењу
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 



занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању  животиња на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
АПРИЛ:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара.
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
МАЈ:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара.
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
ЈУН:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о режиму заштите Спомен парк шуме “Краљевица”
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању  животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
ЈУЛ:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о режиму заштите Спомен парк шуме “Краљевица”
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара.



- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
АВГУСТ:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о режиму заштите Спомен парк шуме “Краљевица”
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
СЕПТЕМБАР:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о режиму заштите Спомен парк шуме “Краљевица”
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
ОКТОБАР:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању животиња на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор пијаце на територији Града Зајечара
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
- Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину
НОВЕМБАР:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар



- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Зајечара по основу Одлуке о комуналном 
уређењу и чишћењу снега
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара.
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини
ДЕЦЕМБАР:
- Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор
- Инспекцијски надзор и сузбијање трговине ван продајног објекта, а посебно трговине резаног дувана
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водовод“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Хигијена“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Зајечар“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Паркингсервис“ Зајечар
- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Зајечара по основу Одлуке о комуналном 
уређењу и чишћењу снега
- Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о распореду радном времена обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији Града Зајечара - два пута месечно
- Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини

     У складу са Годишњим програмом рада, шеф Одсека за комуналну инспекцију планира месечне 
активности комуналне инспекције као распоред дужности комуналних инспектора.

3.1   ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ –  КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Одељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију  вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно 
на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу 
информација и добијених података од других инспекција , других овлашћених органа и организација, што је и 
представљено табеларно по одсецима у Одељењу  за инспекцијске послове и комуналну полицију, а исто 
обрађене у контролним  листама.



 С А О Б Р А Ћ А Ј Н А 
ИНСПЕКЦИЈА

Назив органа: Градска управа Зајечар - Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Седиште органа: Зајечар, Трг Ослобођења 1.
        Зајечар, Пана Ђукића бр.1.

РЕСУРСИ
Број инспектора: 1 (Шеф Одсека)

Службено  возило:  Једно  ПМВ  марке  и  типа “DACIA Duster”,  расположиво  саобраћајној  инспекцији  у 
зависности од потреба и задатака других инспектора. 

Опрема: Стони рачунар са штампачем, фотоапарат.

Контакт телефон: +381 19 3150043



ПРОПИСИ ПО КОЈИМА СЕ ПОСТУПА

(ЗАКОНИ и ОДЛУКЕ):

1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15)
2. Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.46/95, 66/01, 91/05, 62/06 и 31/11)
3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.68/15)
4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.68/15)
5. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/2001)
6. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14, 23/14, 35/14 и 
38/14)
7. Одлука о такси превозу путника на територији града Зајечара  („Сл. лист града Зајечара“, бр. 03/16)
8. Одлука о линијском градском и приградском превозу путника на територији града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 12/09, 03/10, 09/11 и 15/14)
9. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/14, 23/14, 38/14, 30/15 и 01/16)

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И 
СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА:

Општи  и основни  циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања  свих облика угожавања 
функционисања законитог обављања превоза и услова за обављање саобраћаја

Циљ ће се спровести поступком инспекцијског надзора применом прописа, уз самостално деловање и/или 
сарадњу са другим државним органима, од који је се посебно издваја сарадња са саобраћајном и  
комуналном полицијом. 

У  току  2017.  године  инспектор  ће  вршити редовне  и  ванредне  инспекцијске  надзоре,  те  по  потреби 
контролне и допунске:

-     по службеној дужности
- према писаном захтеву странака 

Индикатори вршеног инспекцијског надзора: број обавештења, број записника, број службених белешки, 
број решења, број закључака, број прекршајних пријава, број прекршајних налога и друго.

Инспекција  ће  посебну  пажњу  посветити  превентивном  деловању  објављивањем  важећих прописа, 
планова инспекцијског  надзора,  израдом и  ажурирањем контролних листа,  пружањем стручне или 
саветодавне подршке надзираним субјектима, доступношћу информација кроз јавни портал и друго.

Обрада података ће се спроводити кроз редовно ажурирање и архивирање предмета.

Од осталих активности инспектора издаваја  се учешће у раду Савета за безбедност  саобраћаја  града 
Зајечара и по потреби других Комисија.

Учешће на  радионицама,  семинарима  и  обукама  у  току  2017.  године  зависиће од позива и одобрења 
начелника Градске управе Зајечар, а пожељно је ради унапређивања    рада инспектора односно 
начина који се врши надзор и примењују прописи. 

Инспекција ће сачињавати извештаје о раду, а у октобру месецу сачињава годишњи план инспекцијског 
надзора за наредну односно 2018. годину.



ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА
у 2017.-тој години

ЈАНУАР 2017:

- Израда годишњег извештаја о раду инспектора за претходну годину
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)

ФЕБРУАР, МАРТ 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)

АПРИЛ 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор пута/улице у смислу оштећења коловоза након зимског одржавања
- Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)

МАЈ 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор линијског превоза путника на територији Града Зајечара „Николић 
Превоз Д.О.О“ 
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)



ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ 2017:

- Израда месечног извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Редован инспекцијски надзор летњег одржавања путева - растиња и засада
- Ванредан инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Зајечара
- Ванредни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Зајечара
- Ванредни инспекцијски надзор превоза за сопствене потребе
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја и другим Комисијама по потреби

СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор по пријавама и представкама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)
- Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину

НОВЕМБАР 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор зимског одржавања путева на територији Града Зајечара
- Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Зајечара
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)

ДЕЦЕМБАР 2017:

- Израда месечних извештаја о раду инспектора
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара
- Ванредни инспекцијски надзор заустављања и паркирања 
- Ванредни инспекцијски надзор по представкама и пријавама
- Ажурирање и архивирање предмета
- Рад у Савету за безбедност саобраћаја града Зајечара (и Комисијама по потреби)



НАПОМЕНА: У односу на планирани број активности по месецима, постоји оправдани ризик 
остваривања  истог  условљен  недостатком  броја  извршиоца,  обима  посла  по  областима  и 
расположивости службеног возила.

ТАБЕЛА РИЗИКА:

1 Незнатан ризик /

2 Низак ризик Заустављање и паркирање
Превоз за сопствене потребе 
Превоз ствари

3 Средњи ризик Путеви и саобраћајна сигнализација
Ванлинијски превоз путника 
Линијски превоз путника

4 Високи ризик Такси превоз путника

5 Критичан ризик Нелегални превоз

Програмска активност:    Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор 
над применом градских Одлука донетих на основу закона и других прописа у области животне средине
Назив  ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Програм (коме
припада) Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара

Функција  IV/05 бр. 356
Правни основ 1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15)

2. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14)
3. Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/16)
4. Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 44/95, 44/98 101/05 и 88/11)
5. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97, 31/01, и „Сл. гласник РС“ 30/10)
6. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13 и 13/16) 
7. Кривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14)
8. Правилник о изгледу и садржини службеног занака и поступку затварања градилишта („Сл.гласник 
РС“ бр. 79/09)
9. Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. гласник РС“ бр. 
27/15)
10. Одлука о спровођењу и обезбеђивању услова у поступку извршења решења и уклањању објеката 
на територији Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр. 15/12)
11. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 25/14 и 38/14)

Одговорно лице Шеф Одсека – грађевински инспектор

Опис

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова 
поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у 
грађевинској области.
У складу са Законом о озакоњењу објеката вршиће се попис бесправно изграђених објеката по пријави 
грађана и према попису објеката на територији града Зајечара.

Циљ 1 Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених 
законом и одлукама града Зајечара

Индикатор 1.1 Законитост субјеката у области
примене прописа утврђених законом и 
одлукама града Зајечара

Базна
вредност 2015 2016 2017

Контрола бесправне градње



Попис бесправно изграђених објеката

Алтернатива:
Индикатор 2.1

Проценат надзора без утврђених 
неправилности
Коментар: Тенденција смањења
нелегалне градње

Индикатор 3.

Однос извршених редовних и
ванредних надзора
Редован - планиран инспекцијски
надзор се врши свакодневно у
трајању од три сата.
Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања „хитних мера“ 
ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности, по пријави 
грађана, телефонским позивом и 
електронским путем.
Допунски инспекцијски надзор се
врши по службеној дужности и
поводом захтева надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над надзираним субјектом у 
оквиру редовног или ванредног 
инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски надзор се 
врши у службеним просторијама 
инспекције, увидом у акте, податке и 
документацију надзираног субјекта.

Р.
Б
р.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК/

АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

ВРС
ТА

АКТ
ИВН
ОСТ

И

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?

Које специфичне
задатке/активности 

морамо
предузети?

Како меримо
задатке/

активности?

Ко је одговоран за
спровођење

активности и
задатака?

Када
активности/за

датак мора
бити

завршен?

1.

Спровођење
Закона и Одлука
града Зајечара у
области 
грађевинарства

Инспекцијским 
надзором на

терену, сарадња са 
другим надлежним 

инспекцијама и
правосудним органима,
тужилаштвом и МУП-
ом, као и комуналном 

полицијом

Бројем донетих
решења,бројем 

сачињених 
записника,бројем

донетих закључака о
дозволи извршења,
бројем покренутих
кривичних пријава

Грађевинска 
инспекција

Континуирано и
по потреби Закони и Одлуке

града Зајечара

2.

Попис бесправних
објеката по Закону
о озакоњењу
објеката и
доношење
Програма пописа
незаконито
изграђених 
објеката

Пописати бесправне 
објекте и

донети Програм

Број пописаних 
објекта на терену, 

број пријава грађана 
и број донетих 

решења о рушењу

Грађевинска 
инспекција и 
комисија као 
помоћно тело

У року од годину
дана од дана

ступања Закона на
снагу

Закон о
озакоњењу ( по
писни образац
и сателитски

снимак)

3.

Спровођење
Закона о
одржавању
стамбених зграда

Инспекцијски надзор Број донетих 
решења, записника

Грађевинска 
инспекција

Континуирано
и по потреби

Закон о
одржавању 

стамбених зграда

4. Обрада и анализа
података о

Обрада и анализа 
броја записника, 

Дневна, недељна,
месечна,

Грађевинска 
инспекција

Континуирано и
по потреби



обављеном
инспекцијском
надзору

решења, закључака,
кривичних пријава

шестомесечна и
годишња анализа
података на нивоу

одсека

5.

Обука,
оспособљавање,
семинари, 
едукације у 
вршењу
инспекцијског
надзора и примена
прописа из области
грађевинарсства

Припрема, планирање,
упућивање, 

оспособобљање
инспектора из области
надлежне инспекције

Праћење
иновација,норми и

стандарда у области
инспекцијског 

надзора

Грађевинска 
инспекција Континуирано

6.

Припрема и
спровођење
инспекцијских
надзора
-планирање и 
усклађивање рада
инспектора у
складу са
законским
прописима

Праћење промена 
законских прописа и 

одлука града
Зајечара

Поштовање 
законских

рокова и њена
примена

Грађевинска 
инспекција Континуирано Примена

Закона

Израда месечног,
шестомесечног, 

годишњег
извештаја

64 сата рада по
инспектору

Грађевинска 
инспекција Континуирано

Презентација 
резултата рада

путем званичног сајта 
града

Зајечара

20 сати рада по
задуженом 
инспектору

за одржавање сајта
Одељења

Грађевинска 
инспекција Континуирано

Правилник о
уређењу web

сајта

7.

Обука,
оспособљавање,
семинари, 
едукације у 
вршењу
инспекцијског
надзора и примена
Закона 

Припрема, планирање,
упућивање, 

оспособљавање
инспектора из области

надлежности 
инспекције

Праћење иновација. 
норми и стандарда у 

области 
инспекцијског 

надзора

Грађевинска 
инспекција Континуирано

Примена 
Закона,уредби
правилника,

8.

Припрема и
извршавање
осталих редовних
послова у оквиру
инспекцијског
надзора

Координација рада у 
оквиру Одељења за 

инспекцијске
послове и комуналну 
полицију, отварање 
предмета, праћење 

рока извршења истог, и 
друге техничке 

припреме;

Број новоотворених
предмета, 

прекршајних налога, 
остварен број 

састанака у оквиру 
Одељења

Грађевинска 
инспекција Континуирано

Примена Закона
уредби, одлука,

правилника

9. Превентивно
деловање
инспекције

Правовремено 
информисање
јавности :
1. Објављивањем 
важећих прописа, 
планова инспекцијског 
надзора, Програм 
пописа бесправно 
изграђених објеката 
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту 
или лицу које остварује 
одређена права у 
надзираном субјекту 
или у вези са 
надзираним субјектом,
3.Предузимање 
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање 
информација
на званичан Веб сајт
инспекције

Број: обавештења,
пружених стручних

савета,превентивних
,инспекцијских 

надзора

Грађевинска 
инспекција

Континуирано Примена Закона,
уредби, одлука,

правилника



Коментар: 
превентивним
деловањем инспекције 
утиче се на смање 
ризика односно
штетних последица и
вероватноће њеног 
настанка.

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА:

1. Општи циљ овог Плана је смањење броја нелегалне градње као и смањење броја нелегалних објеката и 
успостављање контроле над применом Закона о планирању и изградњи као и поштовање стандарда и норматива у 
грађевинарству.
2. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, грађевински инспектори дужни су придржавати се 
релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.
3. При изради овог Плана водило се рачуна о заштити јавног интереса, безбедности објеката, отклањању опасности 
по живот и здравље људи као и обавезном поступању грађевинских инспектора прописаним Законом о планирању и 
изградњи.
4. Вршење инспекцијског надзора од стране грађевинске инспекције не зависи од доба године (због временских 
прилика и напретка у технологији грађења, радови на градилиштима се изводе у току целе године) али зависи од 
других чинилаца:издатим грађевинским дозволама и пријавама радова, динамиком извођења радова, обезбеђеним
финансијским средствима, евентуалним елементарним непогодама, тако да се не могу унапред идентификовати 
субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор.
5. Попис незаконито изграђених објеката на територији Града Зајечара уз доношење решења о уклањању истих као и 
достављање решења надлежном органу за издавање решерња о озакоњењу објеката, вршиће се у складу са 
смерницама које ће дати Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.

МЕСЕЧНИ ПЛАН:
ЈАНУАР:
- Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у целини за претходну 
годину
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 -
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња
- Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
- Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
- Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, пословно-стамбени, 
већи пословни, производни објекти и др.)
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи
- Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
- Активности по основу Закона о озакоњењу објеката
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у целини
ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР:
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 -
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња
- Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
- Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
- Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, пословно-стамбени, 
већи пословни, производни објекти и др.)
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи
- Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
- Активности по основу Закона о озакоњењу објеката
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у целини
ОКТОБАР:



- Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 -
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња
- Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
- Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
- Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, пословно-стамбени, 
већи пословни, производни објекти и др.)
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи
- Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
- Активности по основу Закона о озакоњењу објеката
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у целини
НОВЕМБАР; ДЕЦЕМБАР:
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 -
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња
- Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
- Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
- Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, пословно-стамбени, 
већи пословни, производни објекти и др.)
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи
- Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
- Активности по основу Закона о озакоњењу објеката
- Ажурирање и архивирање предмета
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у целини

3.3  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ –  ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Одељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију  вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно 
на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу 
информација и добијених података од других инспекција , других овлашћених органа и организација,  што је 
и представљено табеларно по одсецима у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију,  а исто 
обрађене у контролним листама.



Програмска активност:    Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор 
над применом градских Одлука донетих на основу закона и других прописа у области заштите животне средине
Назив  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм (коме
припада) Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе града Зајечара

Функција  IV/05 бр. 501
Правни основ 1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15)

2. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 43/11 и 14/16)
3.Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10)
4. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
5. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“ бр. 39/09, 88/10 и 14/16)
6. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 10/13) 
7. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. Гласник РС“, број 
135/04 и 25/15) 
8. Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 
(''Сл. Гласник РС“, број 108/08) 
9. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (''Сл. Гласник РС“, 
број 84/05) 
10. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“ 
бр. 72/10)         
11. Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. гласник РС“ 
бр. 1/16)                                                                   
12. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 15/14)

Одговорно лице Шеф Одсека – инспектор за заштиту животне средине 
Опис У инспекцији за заштиту животне средине, инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру 



послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других 
прописа у области животне средине. Врши се инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и 
спровођење мера утврђених Одлуком о давању сагласности на Студију о процени утицаја и Одлуци о давању 
сагласности на Студију затечаног стања. Стара се над применом мера заштите од букеу граду у стамбеним 
занатским и комуналним објектима, као и о спровођењу закона о управљању неопасним и интерним отпадом..

Циљ 1 Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених 
законом и одлукама града Зајечара

Индикатор 1.1

Законитост субјеката у области
примене прописа утврђених 
законом и одлукама града Зајечара

Базна
вредност 2015 2016 2017

Контрола буке

Алтернатива:
Индикатор 2.1

Проценат надзора без утврђених 
неправилности
Коментар: Тенденција заштите 
животне средине и грађана

Индикатор 3.

Однос извршених редовних и
ванредних надзора
Редован - планиран инспекцијски
надзор се врши свакодневно у
трајању од три сата.
Ванредан инспекцијски надзор се
врши због предузимања „хитних мера“ 
ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности, по пријави 
грађана, телефонским позивом и 
електронским путем.
Допунски инспекцијски надзор се
врши по службеној дужности и
поводом захтева надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се
врши ради утврђивања извршених
мера које су предложене или
наложене над надзираним субјектом у 
оквиру редовног или ванредног 
инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски надзор се 
врши у службеним просторијама 
инспекције, увидом у акте, податке и 
документацију надзираног субјекта.

Р.
Б
р.

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК/

АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

ВРС
ТА

АКТ
ИВН
ОСТ

И

Шта желимо
постићи?

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?

Које специфичне
задатке/активности 

морамо
предузети?

Како меримо
задатке/

активности?

Ко је одговоран за
спровођење

активности и
задатака?

Када
активности/за

датак мора
бити

завршен?

1.

Спровођење
Закона и Одлука
града Зајечара у
области заштите 
животне средине

Инспекцијским 
надзором на

терену, сарадња са 
другим надлежним 

инспекцијама и
правосудним органима,
тужилаштвом и МУП-
ом, као и комуналном 

полицијом

Бројем донетих
решења,бројем 

сачињених 
записника,бројем

донетих закључака 
бројем покренутих

прекршајних пријава

Континуирано и
по потреби Закони и Одлуке

града Зајечара



2.

Обука,
оспособљавање,
семинари, 
едукације у 
вршењу
инспекцијског
надзора и примена
прописа из области
грађевинарсства

Припрема, планирање,
упућивање, 

оспособобљање
инспектора из области
надлежне инспекције

Праћење
иновација,норми и

стандарда у области
инспекцијског 

надзора

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано

3.

Припрема и
спровођење
инспекцијских
надзора
-планирање и 
усклађивање рада
инспектора у
складу са
законским
прописима

Праћење промена 
законских

прописа и одлука 
града Зајечара

Поштовање 
законских рокова и 

њена примена

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано Примена

Закона

Израда месечног,
шестомесечног, 

годишњег
извештаја

64 сата рада по
инспектору

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано

Презентација 
резултата рада

путем званичног сајта 
града Зајечара

20 сати рада по
задуженом 
инспектору

за одржавање сајта
Одељења

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано

Правилник о
уређењу web

сајта

4.

Обука,
оспособљавање,
семинари, 
едукације у 
вршењу
инспекцијског
надзора и примена
Закона 

Припрема, планирање,
упућивање, 

оспособљавање
инспектора из области

надлежности 
инспекције

Праћење иновација. 
норми и стандарда у 

области 
инспекцијског 

надзора

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано

Примена 
Закона,уредби
правилника,

5.

Припрема и
извршавање
осталих редовних
послова у оквиру
инспекцијског
надзора

Координација рада у 
оквиру Одељења за 

инспекцијске
послове и комуналну 
полицију, отварање 
предмета, праћење 

рока извршења истог, и 
друге техничке 

припреме;

Број новоотворених
предмета, 

прекршајних пријава, 
остварен број 

састанака у оквиру 
Одељења

Инспекција за 
заштиту животне 

средине
Континуирано

Примена Закона
уредби, одлука,

правилника

6. Превентивно
деловање
инспекције

Правовремено 
информисање
јавности :
1. Објављивањем 
важећих прописа, 
планова инспекцијског 
надзора 
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту 
или лицу које остварује 
одређена права у 
надзираном субјекту 
или у вези са 
надзираним субјектом,
3.Предузимање 
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање 
информација
на званичан Веб сајт
инспекције
Коментар: 
превентивним
деловањем инспекције 
утиче се на смање 
ризика односно
штетних последица и

Број: обавештења,
пружених стручних

савета,превентивних
,инспекцијских 

надзора

Инспекција за 
заштиту животне 

средине

Континуирано Примена Закона,
уредби, одлука,

правилника



вероватноће њеног 
настанка.

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА:

1. Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне средине и повећање 
поштовања еколошких стандарда.
2. Приликом инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине дужан је да се придржава процедура уз 
обавезно коришћење контролних листа.
3. У току 2017. године инспектор за заштиту животне средине вршиће ванредне инспекцијске надзоре:
- према писменом захтеву странака 
- ванредни инспекцијски надзори у складу са важећим законима, правилницима и уредбама
4. За сваки месец у току 2017. године инспектор сачињава месечни извештај о раду, у току јануара месеца сачињава 
и годишњи извештај за претходну годину а у октобру месецу сачињава годишњи план инспекцијског надзора за 
наредну односно 2018. годину.
5. Редовно ажурирање и архивирање предмета 
6. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2017. године

3.4  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Одељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију  вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно 
на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу 
информација и добијених података од других инспекција , других овлашћених органа и организација, што је и 
представљено табеларно по одсецима у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију, а исто 
обрађене у контролним листама.

РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКТОР ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ ПЛАНУ:

Р. 
Бр. Назив потројења Област 

надзора М  Е  С  Е  Ц ∑

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

1.
ТФ  КАБЛЕ „Фабрика 

каблова Зајечар“ 
ДОО 

Достава 
података

Х 1

2. Предузеће за путеве 
„Зајечар“ ДОО

Достава 
података Х 1

3. ЈКСП „Зајечар“ Достава 
података Х 1

4.
АД за прераду 

житарица 
„Житопромет“

Достава 
података Х 1

5. ДОО Хајнекен Достава 
података Х 1

6. АД „Пољопривредно 
добро Зајечар“

Достава 
података Х 1

7. ДОО ФMT 
„ЗАЈЕЧАР“ 

Достава 
података Х 1

8.  „Еурокабл“ ДОО   Достава 
података Х 1

9. „Тел-кабл“ ДОО   Достава 
података Х 1

10. АД „ИМЛЕК“ 
Млекара „Зајечар“

Достава 
података Х 1

11. ДОО ,,Делта Аграр“ Достава 
података Х 1

12 ДОО „Котез“ Достава 
података Х 1

13. СЗТПР
„ДЕРМА“

Достава 
података Х 1



14. “ Горење ХOME” 
ДОО

Достава 
података Х 1

15. УТР „Србија ТИС“ 
АД

ваздух Х Х 2

16. Апотекарска 
установа “Зајечар

ваздух Х Х 2

17. Народни музеј 
„Зајечар“

ваздух Х Х 2

18. АД „ИМЛЕК“ 
Млекара „Зајечар

ваздух Х Х 2

19. Основни суд Зајечар ваздух Х Х 2
20. Виши суд Зајечар ваздух Х Х 2

21.
АД за прераду 

житарица „Житопр 
омет

ваздух
Х Х 2

22. ЈКСП „Зајечар
Котларница Плажа

ваздух Х Х 2

23. ЈКСП „Зајечар
Котларница Пивара

ваздух Х Х 2

24.
ЈКСП „Зајечар

Котларница 
Краљевица

ваздух
Х Х 2

25. ЈКСП „Зајечар
Котларница Кључ

ваздух Х Х 2

26. АД „Пољопривредно 
добро Зајечар“

ваздух Х Х 2

27. ДОО Хајнекен ваздух Х Х 2

28. Предузеће за путеве 
„Зајечар“ ДОО

ваздух Х Х 2

29. Здравствени центар 
Зајечар

ваздух Х Х 2

30. “ Горење ХOME” 
ДОО

ваздух Х Х 2

31. ДОО ФMT „ЗАЈЕЧАР ваздух Х Х 2

32. АЛФА ДИНО ПЛУС 
ДОО

ваздух Х Х 2

33. ДОО ,,Делта Аграр“ ваздух Х Х 2
34. „Тел-кабл“ ДОО   ваздух Х Х 2
35. „Еурокабл“ ДОО   ваздух Х Х 2

36. ДОО 
,,Живиноцентар“

процена 
утицаја X 1

37. „Тел-кабл“ ДОО   процена 
утицаја X 1

38. ,,ОМВ“ ДОО процена 
утицаја X 1

39.
АД 

,,Пољопривредно 
добро“

процена 
утицаја Х 1

40. „Еурокабл“ ДОО   процена 
утицаја X 1

41. ДОО ФMT 
„ЗАЈЕЧАР“

процена 
утицаја Х 1

42. “ Горење ХOME” 
ДОО

процена 
утицаја Х 1

43. Отпад ,, ЗА 
Рециклажа“

Управљање 
отпадом Х 1

44. Отпад Мусић Управљање 
отпадом Х 1

45. СФПР ЕВА Управљање 
отпадом Х 1

46. ДОО ,,Јубул“ Управљање 
отпадом Х 1

47. СЗР ,,ТИП-ТОП“ Управљање 
отпадом Х 1

48. СЗТР ,,МЕТАЛ ШОП“ Управљање Х 1



отпадом

49. Србија ТИС АД Управљање 
отпадом Х 1

50. ТИС Митровић ДОО Управљање 
отпадом Х 1

51. Специјална Болница 
Гамзиград

Управљање 
отпадом Х 1

52. “ Горење ХOME” 
ДОО

Заштита од 
буке Х 1

53. Отпад ,, ЗА 
Рециклажа“

Заштита од 
буке Х 1

54. СФПР ЕВА Заштита од 
буке Х 1

55. ТЕЛЕКОМ АД
БС Зајечар 1

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

56. ТЕЛЕКОМ АД
БС Зајечар 2

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

57. ТЕЛЕКОМ АД
БС Минићево

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

58. ТЕЛЕКОМ АД
БС Зајечар 3

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

59. ТЕЛЕКОМ АД
БС Влачић

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

60. ТЕЛЕКОМ АД
БС Гамзиград

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

61. ТЕЛЕКОМ АД
БС Вршчка Чука

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

62. ТЕЛЕКОМ АД
БС Николичево

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

63. ТЕЛЕКОМ АД
БС Вратарница

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

64. ТЕЛЕКОМ АД
БС Вражогрнац

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

65. ТЕЛЕКОМ АД
БС Велики Извор

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

66. ТЕЛЕКОМ АД
БС Грлишко језеро

Нејонизујуће 
зрачење Х 1

                     
                    УКУПНО:                                                                                         87 редовних инспекцијских надзора

IV       ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА

          4.1 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену

       1  Материјални положај инспектора
       2  Висока стручна спрема и повећање броја инспектора ради покривености територије града и повећаног обима посла
       3  Рачунар (таблет за сваког инспектора)
       4  Приступ интернету
       5  Потребан већи број инспектора (од предвиђеног броја, разлог ради веће покривености територије града, због повећаног обима
            посла, ефикаснијег деловања на терену и због повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним субјектима  
            и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору)
       6  Потребан број возила (куповина нових или поправка старих)
       7  Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције
       8  Увођење јединственог информационог система за инспекције .

   
      

     



 4.2 Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење рада
инспектора 

       1  Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом (напомена-саобраћај: због повећаног 
броја нелегалних возила у јавном превозу и великих проблема при вршењу инспекцијског надзора у контроли истог,а у циљу 
личне безбедности инспектора, неопходно је обезбедити стално присуство полицијских службеника)
      
 2  Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради ефикаснијег рада на терену
како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и 
решења).

V       ЗАВРШНА НАПОМЕНА

           Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског 
надзора за 2017.годину.
           Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу
са потребама.

                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                     ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

                                                                                                      И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ
                                                                                                                                 
                                                                                                       ЗОРАН ЈОВИЋ
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