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1. Основни подаци о грађевинској инспекцији  
 
 Грађевинска инспекција Градске управе  Зајечар налази се у саставу Одељења за 
инспекцијске послове и комуналну полицију. Послове инспекцијског надзора на 
територији Града Зајечара обављају два грађевинска инспектора.  
 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 завршен је попис бесправно 
изграђених објеката и доносе се решења о рушењу бесправно изграђених објеката по 
пријави грађана и према попису објеката на територији града Зајечара. 
 
 
2. Основни циљ, задаци и послови грађевинске инспекције  
 
 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 као и потпуне 
примене Закона о озакоњењу објеката. 
 Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, грађевински инспектори 
се придржавају релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа 
сачињених од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 
 Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, грађевински инспектори 
воде рачунао заштити јавног интереса, безбедности објеката, отклањању опасности по 
живот и здравље људи као и обавезном поступању грађевинских инспектора 
прописаним Законом о планирању и изградњи. 
 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. 
 Доношење решења о уклањању бесправно изграђених објеката по Закону о 
озакоњењу као и достављање решења надлежном органу за издавање решења о 
озакоњењу објеката, вршиће се и даље у складу са смерницама које ће дати 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 
 
 Задаци и послови грађевинске инспекције обављаће се кроз теренске и 
канцеларијске облике инспекцијског надзора на територији Града Зајечара, по врстама 
инспекцијског надзора: 
 
 -редовног инспекцијског надзора (по овом плану свакодневно),  
 
 -ванредног (кроз предузимање хитних мера ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности за животе и здравље људи, објекте који се граде, суседне 
објекте, саобраћај, околину односно животну средину и по представкама грађана и 
других лица и у другим ситуацијама сходно члану 6. став 3. Закона о инспекцијском 
надзору), 
 
 -допунског (по службеној дужности и по захтеву надзираних субјеката) и 
 
 -контролним инспекцијским надзорима (по службеној дужности ради утврђивања 



испуњавања наређених односно наложених инспекцијских мера од стране надзираних 
субјеката у току редовног и ванредног инспекцијског надзора). 
 
 Поред планираних активности које ће се спроводити овим планом спроводиће се 
и непланиране активности које подразумевају поступање по представкама грађана и 
других лица, примљених непосредно на шалтеру ГУ Зајечар, телефоном, путем поште 
или попуњавањем обрасца пријаве на сајту http://www.zajecar.info 
 
 
Расположиви дани за спровођење инспекцијских надзора и саветодавних 
контрола 

 Укупно дана   365 
 Викенд  Нерадни 105 
 Празник  дани 11 
 Годишњи одмор   25 
 УКУПНО РАДНИХ ДАНА   224 
 Едукација остало 12  

 Састанци 
поступа- 
ње 12  

 Административни рад  60  
 Непланиране активности*  65  
 Инспекцијски надзор/саветодавне контроле  75  
Табела распореда планираних активности (по извршиоцу) 
*Непланиране активности у раду одељења 

 
• Осим планираних активности које се спроводе на основу плана (инспекцијски 

надзор, саветодавне посетем едукације састанци итд.), Одељење за 
инспекцијске послове спроводи и непланиране активности за које је потребно 
планирати одређено време (пријем и обрада поднесака пристиглих е-поштом, 
телефонске пријаве, пријем странака, поступања по налогу претпостављених и 
слично). Број дана планираних за овакве активности је 65. Међутим уколико се 
ове активности (број утрошених дана) повећа, пропорционално ће бити и 
смањен број планираних инспекцијских надзора/саветодавних посета. 

 
 
 
 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ: 
 
ЈАНУАР: 
- Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске 
инспекције у целини за претходну годину 
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 - 
- Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке 
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о 
пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
- Редовни инспекцијски надзор по завршетку објекта у конструктивном смислу 
- Редован/ванредни инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта 
(вишепородични, пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о 
планирању и изградњи 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат 



или део објекта 
- Дневне активности по основу Закона о озакоњењу објеката-доношење решења 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно 
 
ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР: 
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 - 
- Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке 
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о 
пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
- Редовни инспекцијски надзор по завршетку објекта у конструктивном смислу 
- Редован/ванредни инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта 
(вишепородични, пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о 
планирању и изградњи 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат 
или део објекта 
- Дневне активности по основу Закона о озакоњењу објеката-доношење решења 
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно 
 
ОКТОБАР: 
- Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину 
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 - 
- Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке 
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о 
пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
- Редовни инспекцијски надзор по завршетку објекта у конструктивном смислу 
- Редован/ванредни инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта 
(вишепородични, пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о 
планирању и изградњи 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат 
или део објекта 
-Дневне активности по основу Закона о озакоњењу објеката-доношење решења 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно 
 
НОВЕМБАР; ДЕЦЕМБАР: 
- Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356 - 
- Ванредни инспекцијски надзор по захтеву странке 
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о 
пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
- Редовни инспекцијски надзор по завршетку објекта у конструктивном смислу 
- Редован/ванредни инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта 
(вишепородични, пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о 
планирању и изградњи 
- Редовни/ванредни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат 
или део објекта 



- Дневне активности по основу Закона о озакоњењу објеката-доношење решења 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно 
 
3. Прописи које примењује грађевинска инспекција 
 
1. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 
132/14, 145/14) 
2. Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр. 96/16)   
3. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15) 
4. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) 
5. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016) 
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. 22/15) 
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) 
 
4. Праћење стања у области грађевинског инспекцијског надзора  
 
 Овај посао подразумева прикупљање и анализу података добијених из 
контролних листа из ове области области и другим методама истраживања јавног 
мнења (анкетирање лица, прикупљање података са зборова грађана у месним 
заједницама, мишљења са трибина, семинара и других едукативних скупова, састанака 
са пројектантским и извођачким организацијама у циљу упознавања јавности са 
прописима из ове области, иницирања њихових измена и допуна и друге послове према 
члану 8. Закона о инспекцијском надзору и на основу вођене евиденције о 
инспекцијском надзору сходно члану 43 истог закона. 
 
5. Превентивно деловање грађевинске инспекције  
 
 Превентивно деловање је један од начина остваривања циља инспекцијског 
надзора. Овај вид деловања биће остварен кроз јавност у раду а нарочито 
благовременим упознавањем надзираних субјеката са прописима и изменама и 
допунама прописа из ове области којих су дужни да се придржавају у обављању својих 
послова и деловања, пружањем стручне и саветодавне подршке надзираним 
субјектима, саветодавним посетама, јавним трибинама, састанцима са надзираним 
субјектима и кроз друге видове овог деловања сходно члану 13. Закона о инспекцијском 
надзору и предузимањем превентивних мера у складу са чланом 25. истог закона и 
члану 175. Закона о планиарњу и изградњи.. 
 
6. Процена ризика у надзору грађевинске инспекције 
 
 Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018. 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. 
 
 

 
 
 а) Критичан ризик - у случајевима грађења објеката без грађевинске дозволе  
 б) Висок ризик - у случајевима грађења објеката без грађевинске дозволе и 
грађења објеката и извођења радова без решења из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи и рушењу објеката без дозволе за рушење у и случајевима настављања 
радова након доношења решења о обустави грађења,  
 в) Средњи ризик – грађење објеката и извођења радова без решења из члана 
145. Закона о планирању и изградњи и рушење објеката без дозволе за рушење,  
 г) Низак ризик – одржавање објеката са већим оштећењима и коришћење 
објеката без употребне дозволе и  
 д) Незнатан ризик – одржавање објеката са незнатним оштећењима.  
 
 Критеријуми и начин утврђивања ризика садржан је у контролним листама које 
користи грађевинска инспекција и које су објављене на сајту ГУ Зајечар 
http://www.zajecar.info 
 
 
 
 



7. Учесталост вршења грађевинског инспекцијског надзора 
 
 Овај сегмент инспекцијског надзора дефинисан је Законом о планирању и 
изградњи (члан 175. став 3.) кроз обавезу грађевинског инспектора да је у вршењу 
инспекцијског надзора дужан да обавeзно изврши два инспекцијска надзора и то 
приликом добијања обавештења надлежног органа о пријави темеља и по завршетку 
објекта у конструктивном смислу, што не значи да грађевински инспектор неће према 
расположивом времену моћи да изврши и више од ова два обавезна инспекцијска 
надзора. 
 
8. Остали планирaни послови  
  
 Како је Законом о инспекцијском надзору и у складу са овим законом урађеним 
планом предвиђено да се годишњи план рада спроводи кроз оперативне (полугодишње, 
тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора то се у 2018. години планира 
доношење ових планова, а исто тако и израда потребних извештаја о раду у складу са 
законом и налозима овлашћених лица у ГУ Зајечар.  
 
9. Завршна напомена 
  
 За постизање циља овог плана неопходно је:  
 -стручно усавршавање и едукација грађевинких инспектора присуством на 
семинарима, радионицама и радним састанцима који буду организовани са тим циљем 
у планираном периоду.  
   - побољшати материјални положај инспектора 
 - набавити савремене рачунаре 
 - повећати 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 и посебних закона) 
 - повећати број службених возила  
 - обезбедити опрему за рад (службено одело и обућа)  
 - увести јединствени информациони систем за инспекције 
  
 
 
          Одсек грађевинске инспекције задржава право измене и допуне Годишњег плана 
инспекцијског надзора за 2018.годину. 
 
 Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. 
годину ће се по потреби ажурирати и анализирати. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 
 

ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА 
 
Послове из надлежности комуналне инспекције обављају шеф Одсека и четири 
комунална инспектора. 
 
ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
ЗАКОНИ: 
 
- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 
- Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр.79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014) 
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016) 
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016) 
- Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр.65/2013 и 13/2016) 
- Закон о трговини  („Сл. гласник РС“ бр.53/2010 и 10/2013) 
- Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр.104/2016) 
 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА: 
 
- Одлука о комуналној инспекцији („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/2014 и 7/2017) 
- Одлука о комуналном уређењу на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 15/2014, 38/2014, 3/2016 и 7/2017) 
- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара  („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 34/2016, 42/2016 и 7/2017) 
- Одлука о канализацији („Сл. лист града Зајечара“, бр. 14/2014, 22/2014 и 7/2017) 
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.15/2014, 38/2014 и 7/2017) 
- Одлука о општем кућном реду у стамбеним зградама и стамбено-пословним зградама на 
територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 36/2017) 
- Одлука о распореду радног времена обављања трговинске, угоститељске и занатске 
делатности на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.  15/2014, 38/2014, 
27/2015, 47/2015 и 7/2017) 
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 47/2015 и 7/2017) 
- Одлука држању животиња на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.15/2014, 38/2014 и 7/2017) 
- Одлука о управљању гробљима и погребним услугама  на територији града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 47/2015) 
- Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 25/2014, 38/2014, 2/2015 и 7/2017) 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 47/2015 и 7/2017) 
- Одлука о локалним и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/2014, 
23/2014, 35/2014, 38/2014 и 7/2017) 
- Одлука о мерама за заштиту од пожара на територији града Зајечара  („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 15/2014, 38/2014 и 7/2017) 
- Одлука о заштити изворишта водоснабдевања акумулација „Грлиште“ („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 35/2014, 38/2014 и 7/2017) 
- Одлука о заштити артерских и субартерских чесама на теритиорији града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 7/2017) 
- Одлука о режиму заштите спомен парк шуме „Краљевица“  („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
3/2008, 15/2014 и 7/2017) 



 
 
 
- Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења 
објеката на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 16/2010, 15/2014 и 
47/2015) 
- Одлука о начину постављања пчелињака  на територији града Зајечара  („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 16/1993, 10/2000, 3/2010 и 15/2014) 
- Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале 
услед уједа паса луталица („Сл. лист града Зајечара“ бр. 12/2009) 
 
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
      Комунална инспекција обавља поверене послове који се односе на инспекцијски 
надзор над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу 
истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена и по Закону о 
становању и одржавању стамбених зграда. 
 
   У оквиру послова из изворне надлежности, комунална инспекција, врши 
инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује пружање комуналних 
услуга, употреба и одржавање комуналних објеката, уређаја и инсталација, прати стање 
чистоће и уређења комуналних и других јавних објеката и добара у општој употреби, 
врши надзор над радом јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град, усмерава 
њихове активности у области комуналне делатности, предузима потребне мере за 
отклањање недостатака, налаже уклањање ствари и других предмета са површине 
јавне намене, ако су остављене противно одредбама закона и других прописа, 
предузима и координира активности на сузбијању бесправног заузећа површине јавне 
намене и површине у јавном коришћењу, као и уклањање снега и леда са површина 
јавне намене. Комунална инспекција такође врши контролу за привремено заузеће 
површина јавне намене и истицање рекламних порука. Врши контролу одржавања 
кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, контролу услова држања и 
заштите домаћих животиња, контролу уређења и одржавања дворишних простора, 
контролу радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и 
других услужних делатности. Комунални инспектори у управном поступку сачињавају 
службене белешке и записнике, доносе решења и закључке о извршењу решења, 
покрећу прекршајни поступак, издају прекршајни налог, врше пријем странака и дају 
потребна обавештења у вези са остваривањем њихових права и обавеза. 
 
     Комунална инспекција спроводи редован, ванредан, контролни и допунски надзор, 
који може бити теренски и канцеларијски. 
 
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора. 
Ванредан инспекцијски надзор врши се због предузимања хитних интервенција ради 
спречавања или отклањања непосредне опасности, по представкама и захтевима 
странака,упућеним усменим, писменим путем, путем „система 48“, телефонским 
пријавама, као и непосредним запажањем инспектора на терену и поводом захтева 
надзираног субјекта. 
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности и поводом захтева 
надзираног субјекта. 
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршених мера које су 
предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног 
надзора. 
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на 
лицу места. 
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, 



увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
   У вршењу инспекцијског надзора комунална инспекција сарађује са другим надлежним 
инспекцијама, правосудним органима, тужилаштвом, МУП-ом и комуналном полицијом. 
 
    Комунална инспекција такође прати промене законских прописа и одлука Скупштине 
града Зајечара, израђује извештаје о раду, презентује резултате рада путем званичног 
сајта града Зајечара, правовремено информише јавност објављивањем важећих 
прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на сајту града Зајечара, 
пружа стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 
одређена права. Такође спроводи превентивни инспекцијски надзор којим утиче на 
смањење ризика односно штетних последица и вероватноће њиховог настанка. 
 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Р. 
Бр. АКТИВНОСТ ПРАЋЕЊЕ Врста 

надзора 

I Одлука о комуналном уређењу на територији 
града Зајечара   

1. Надзор над стањем површина јавне намене на 
градском подручју на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. Надзор над стањем површина јавне намене на 
територији сеоских МЗ на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор над стањем површина у јавном 
коришћењу унутар тржних центара на месечном нивоу 

редован  
и/или 

ванредан, 
контролни 

4. Надзор над стањем површина у јавном 
коришћењу које су део зграде на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

5. Надзор над постављањем летњих башта на 
површинама јавне намене 

од марта до 
октобра и по потреби 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

6. 
Надзор над коришћењем тротоара и других 
површина јавне намене за излагање робе уз 

пословни објекат 
на седмичном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

7 Контрола да ли је заузеће ЈП извршено у складу 
са одобрењем  на дневном нивоу редован, 

контролни 

8. Надзор над постављањем покретних продајних 
објеката на Тргу Ослобођења на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

9. Надзор над постављањем забавних паркова и 
уређаја за забаву 

у време градских и 
сеоских 

манифестација 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 



10. Контрола одобрења за привремено коришћење 
дела површине јавне намене 

на захтев странке и у 
време манифестација 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

11. Контрола истовара и смештаја грађевинског, 
огревног и другог материјала на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

12. Контрола раскопавања површина јавне намене 
и површина у јавном коришћењу на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

13. Надзор над стањем површине јавне намене око 
градилишта на седмичном нивоу ванредан, 

контролни 

14. 
Надзор над уређењем, одржавањем и 

коришћењем јавних зелених површина које 
одржава Јавно предузеће 

од марта до 
новембра, на 

дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

15. 
Надзор над уређењем, одржавањем и 

коришћењем јавних зелених површина које 
одржава МЗ 

 од марта до 
новембра, на 

месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

16. Надзор над одржавањем јавних зелених 
површина СРЦ Краљевица 

од марта до 
новембра, на 

дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

17. 
Надзор над одржавањем јавних зелених 
површина испред пословних објеката и 

изграђених и неизграђених парцела 

од марта до 
новембра, на 

дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

18. Надзор над постављањем и одржавањем 
дрворедних садница од стране ЈКП 

у марту и октобру, на 
дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

19. Уклањање аутомобила са јавних зелених 
површина на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

20. Надзор над коришћењем урбаног мобилијара 
на зеленим површинама на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

21. 
Надзор над излагањем робе продаји на јавној 
зеленој површини, без одобрења надлежног 

органа 
на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

22. Контрола изливања отпадних вода на јавној 
зеленој површини на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

23. Контрола кретања паса без заштитних средстава 
и надзора власника на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

24. Контрола одржавања и чишћења површина 
јавне намене које одржава ЈКП на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

25. Контрола одржавања и чишћења површина 
јавне намене која одржава МЗ на месечном нивоу редован 

и/или 



ванредан, 
контролни 

26. Контрола чишћења и прања површина јавног 
саобраћаја на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

27. Надзор над пражњењем, прањем и одржавањем 
корпи за отпатке на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

28. Надзор над пражњењем, прањем и одржавањем 
посуда и контејнера за смеће на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

29. Послови на превенцији настанка „дивљих 
депонија“ на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

30. 
Надзор над уклањањем снега и леда са површина 

јавне намене и површина у јавном 
коришћењу 

у зимском периоду 
редован 

и/или 
ванредан, 
контролни 

31. Надзор над одржавањем чистоће на јавним 
паркиралиштима и простора око њих на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

32. Надзор над одржавањем чистоће спортско-
рекреативног центра „Попова плажа“ на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

33. Контрола осветљавања јавних површина у граду 
од стране овлашћеног предузеће на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

34. Контрола у селима где је изграђена мрежа јавне 
расвете 

на месечном нивоу 
или на захтев МЗ 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

35. Надзор над одржавањем чистоће испред и око 
позоришних и пешачке зоне на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

36. Надзор над одржавањем чистоће испред и око 
Спортског центра и Хале на Краљевици на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

37. Надзор над уређењем и одржавањем пијаце од 
стране овлашћеног предузећа на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

38. Надзор исправности пијачних тезги на месечном нивоу 
редован 

и/или 
ванредан, 



контролни 

39. Надзор над вршењем димничарских услуга  од октобра до марта 
редован 

и/или 
ванредан, 
контролни 

40. Надзор над лепљењем плаката и огласа на 
недозвољеним местима на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

41. 
Уклањање возила паркираних у пешачким зонама, 

на делу тротоара где омета кретање 
пешака, на стајалиштима јавног превоза, на 

хидрантима, сливницима и уз контејнере 
на дневном нивоу ванредан 

контролни 

42. 
Уклањање хаварисаних, неисправних и 

нерегистрованих возила са површина јавне 
намене 

на седмичном нивоу ванредан, 
контролни 

43. Надзор над изливањем воде из спољних 
јединица клима уређаја у току летњих месеци ванредан, 

контролни 

44. Контрола шахти и окна водоводне и 
канализационе мреже на седмичном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

45. Контрола сливника јавне кишне канализације на 
територији града 

пролеће и јесен, по 
потреби и чешће 

ванредан, 
контролни 

46. Надзор над исправношћу и одржавањем јавних 
чесми на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

47. Надзор над одржавањем споменика, спомен 
обележја и спомен плоча на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

48. Надзор над истицањем и одржавањем застава 
на месечном нивоу и 

у време државних 
празника 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

49. Надзор над уређењем и одржавањем дворишта 
и дворишних ограда пролеће и јесен 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

50. Надзор над истицањем и одржавањем у 
функционалном стању истакнутих фирми на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

51. Надзор над уредношћу и исправности рекламних 
и медијских порука на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

52. Контрола одржавања излога пословних и других 
просторија 

у време празника и 
градских 

манифестација 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

53. Надзор над функционисањем јавне расвете на месечном нивоу 
редован 

и/или 
ванредан, 



контролни 

II Одлука о снабдевању водом за пиће на 
територији града Зајечара    

1. Надзор над пружањем комуналне услуге 
снабдевања водом за пиће од стране ЈКП на дневном нивоу редован, 

контролни 

2. Надзор над исправношћу градске водоводне 
мреже коју одржава ЈКП на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор над снабдевањем водом за пиће у селима на захтев МЗ или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

4. Контрола одржавања сколоништа за водомер на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

5. Контрола нелегалних прикључака на водоводну 
мрежу 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

6. Контрола наменског и рационалног коришћења 
воде за пиће у летњем периоду 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

III Одлука о канализацији   

1. Надзор над пружањем комуналне услуге 
одвођења отпадних вода од стране ЈКП на дневном нивоу редован, 

контролни 

2. Надзор над исправношћу градске 
канализационе мреже коју одржава ЈКП на дневном нивоу 

редован 
и/или 

контролни 

3. Надзор над санитарним објектима где нема 
прикључка на канализацију  по пријави ванредан, 

контролни 

4. Контрола нелегалних прикључака на градску 
канализациону мрежу 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

5. Надзор над изгађеним септичким јамама на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

6. Контрола изливања отпадних вода из 
септичких јама по пријави ванредан, 

контролни 

7. Надзор над обезбеђивањем минимума процеса 
рада од стране ЈКП 

у време штрајка или 
услед више силе 

ванредан, 
контролни 

IV Одлука о јавним паркиралиштима на 
територији града Зајечара   

1. Надзор над пружањем услуга паркирања од 
стране ЈКП полугодишње 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. Надзор над саобраћајном сигнализацијом на 
јавним паркиралиштима полугодишње 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор над одржавањем чистоће на јавним 
паркиралиштима на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

4. Контрола коришћења места за возила особа са на дневном нивоу редован 



инвалидитетом на јавном паркиралишту и/или 
ванредан, 
контролни 

5. Издавање налога за уклањање нерегистрованих 
возила са јавног паркиралишта 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

6. Издавање налога за уклањање неисправних или 
хаварисаних возила са јавног паркиралишта 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

7. Издавање налога за уклањање предмета и ствари 
са јавног паркиралишта 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

8. 
Издавање налога за уклањање возила 

паркираних супротно саобраћајној сигнализацији 
на јавном паркиралишту 

на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

V 
Одлука о општем кућном реду у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији 

града Зајечару 
  

1. Надзор над одржавањем кућног реда у згради- 
обавезе стамбене заједнице по пријави ванредан, 

контролни 

2. Надзор над одржавањем кућног реда у згради- 
обавезе станара зграде по пријави ванредан, 

контролни 

3. Надзор над управљањем од стране управника 
зграде по пријави ванредан, 

контролни 

4. Надзор над коришћењем заједничких просторија у 
згради по пријави ванредан, 

контролни 

5. Надзор над држањем паса, мачака и других 
кућних љубимаца у стану по пријави ванредан, 

контролни 

VI 
Одлука о распореду радног времена 

обављања трговинске, угоститељске и 
занатске делатности на територији града 

Зајечара 
  

1. Надзор над прописаним радним временом 
угоститељских објеката на територији града 

на месечном нивоу и 
по пријави, у току 
летњих месеци и 

чешће 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. 
Надзор над  радним временом угоститељских 

објеката на територији града са одобреним 
продужењем радног времена 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор над прописаним радним временом 
трговинских, занатских и других услужних објеката 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

4. Надзор над распоредом радног времена у ноћним 
сатима (ноћни клубови) 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или  

ванредан, 
контролни 

5. Надзор над истицањем натписа са радним 
временом 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

6. Надзор над истицањем натписа са пословним 
именом 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 



контролни 

VII 
Одлука о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом на територији града 

Зајечара 
  

1. Надзор над одржавањем и исправношћу 
градског система даљинског грејања 

од октобра до 
априла 

редован, 
контролни 

2. Надзор над одржавањем и исправношћу 
унутрашњих инсталација даљинског грејања 

на захтев ЈКП и                   
по пријави 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор над актима које је у обавези да донесе 
ЈКП полугошње редован, 

контролни 

4. Контрола нелегалних прикључака на систем 
даљинског грејања 

на захтев ЈКП и                    
по пријави 

ванредан, 
контролни 

5. Контрола прописане температуре у грејном 
простору 

на захтев 
корисника 

ванредан, 
контролни 

6. 
Надзор над обезбеђивањем минимума процеса 

рада у снабдевању топлотном енергијом од 
стране ЈКП 

у време поремећаја 
услед више силе или 

штрајка 
ванредан, 
контролни 

VIII Одлука о држању животиња на територији 
града Зајечара   

1. Надзор над условима и начину држања домаћих 
животиња на територији града по пријави ванредан, 

контролни 

2. Надзор над условима и начину држања домаћих 
животиња на територији сеоских МЗ по пријави ванредан, 

контролни 

3. 
Надзор над држањем паса, мачака и других 

кућних љубимаца у објектима вишепородичног 
становања 

по пријави ванредан, 
контролни 

4. 
Надзор над држањем паса, мачака и других 
кућних љубимаца у заједничком дворишту 

објеката породичног становања 
по пријави ванредан, 

контролни 

5. Надзор над начином и условима држања кунића по пријави ванредан, 
контролни 

6. Надзор над начином и условима држања пернате 
живине по пријави ванредан, 

контролни 

7. Надзор над начином и условима држања голубова по пријави ванредан, 
контролни 

8. Надзор над начином и условима држања пчела по пријави ванредан, 
контролни 

9. Надзор над начином и условима држања 
копитара и папкара  по пријави ванредан, 

контролни 

10. 
Надзор над пословима хватања, превоза, 

пријема, смештаја и збрињавања ухваћених и 
одузетих паса и мачака луталица од стране 

Службе зоохигијене 
на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

11. Надзор над одржавањем Прихватилишта за 
животиње 

на двонедељном 
нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

IX Одлука о управљању гробљима и погребним 
услугама на територији града Зајечара   

1. Надзор над уређењем и одржавањем гробља у полугодишње редован, 



граду од стране ЈКП контролни 

2. Надзор над уређењем и одржавањем гробља у 
селу од стране ЈКП полугодишње редован, 

контролни 

3. Надзор над сахрањивањем-обавезе ЈКП полугодишње редован, 
контролни 

4. Надзор над извођењем занатских радова на 
гробљу 

на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан, 
контролни 

5. Надзор над одржавањем гробних места на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан, 
контролни 

6. Надзор над придржавањем реда на гробљу на захтев ЈКП или по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

7. Доношење решења и надзор над обављањем 
есхумације 

на захтев странке                
и ЈКП ванредан 

X  Одлука о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама    

1. Надзор и контрола монтажних објеката за продају 
различитих врста робе и пружање услуга на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. Надзор и контрола постављања рекламних паноа 
(билборда) и њихово коришћење на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. Надзор и контрола постављања летњих башти у 
складу са условима из одобрења 

на месечном нивоу и 
по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

4. Надзор и контрола над урбаним мобилијаром на дневном нивоу 
редован 

и/или 
ванредан, 
контролни 

XI Одлука о локалним и некатегорисаним 
путевима   

1. Надзор и контрола одржавања путева на 
територији града на месечном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. 

Надзор и контрола заштите путева од заузимања, 
извођења било каквих радова на њима који нису 

везани за њихово одржавање, испуштање 
отпадних и других вода и вршење сличних или 
било каквих радњи којима би се пут оштећивао 

на дневном нивоу 
редован 

и/или 
ванредан, 
контролни 

3. Надзор и контрола над постављањем 
сигнализације на путевима квартално 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

4. Надзор над радом овлашћеног предузећа-
управљача пута полугодишње 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

XII Одлука о мерама за заштиту од пожара на 
територији града Зајечара    



1. Надзор и контрола избацивања жара и 
неугашеног пепела у типским судовима за смеће свакодневно ванредан, 

контролни 

2. 
Надзор и контрола над ложењем ватре ван зграде 
и других објеката када ложиште није осигурано од 

ширења ватре 
свакодневно и по 

пријави 
ванредан, 
контролни 

3. 
Надзор и контрола над спаљивањем на 

пољопривредном земљишту (њиве, воћњаци, 
вртови, виногради, ливаде, пашњаци и у шумама) 

свакодневно и по 
пријави 

ванредан, 
контролни 

XIII Одлука о заштити изворишта водоснабдевања 
акумулације „Грлиште“   

1. Надзор и контрола над одржавањем зоне 
непосредне санитарне заштите (зона 1) 

на месечном                           
нивоу и по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. 
Надзор и контрола над ужом зоном санитарне 

заштите (зона 2) и шире зоне санитарне заштите 
(зона 3) 

на месечном                           
нивоу и по 

пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

3. 
Надзор и контрола појаса заштите око цевовода 
сирове воде и око магистралног цевовода чисте 

воде 

на месечном                           
нивоу и по 

пријави   

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

XIV Одлука о заштити артерских и субартерских 
чесама на теритиорији града Зајечара   

1. Надзор и контрола коришћења јавних чесми на 
територији града на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. 
Надзор и контрола одржавања јавних чесама и 

одржавања зеленила и целекупног простора око 
чесма од стране овлашћеног предузећа 

на дневном нивоу 
редован 

и/или 
ванредан, 
контролни 

XV Одлука о режиму заштите спомен                          
парк шуме „Краљевица“     

1. 
Надзор и контрола над редовним одржавањем, 

заштитом и уређењем спомен парк шуме 
„Краљевица“  од стране овлашћеног предузећа 

месечно и по 
пријави 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

2. Надзор и контрола активности које су на спомен 
парк шуми „Краљевица“ забрањене Одлуком на дневном нивоу 

редован 
и/или 

ванредан, 
контролни 

XVI 
Одлука о одређивању локације за одлагање 

грађевинског отпада и отпада од рушења 
објеката на територији града Зајечара 

  

1. 
Надзор и контрола над сакупљањем, транспортом 

и одлагањем грађевинског отпада и отпада од 
рушења објеката 

на дневном нивоу ванредан, 
контролни 

2. Надзор и контрола над условима транспорта 
отпада на дневном нивоу ванредан, 

контролни 

XVII Одлука о начину постављања пчелињака  на 
територији града Зајечара   



1. Контрола и надзор пчелињака у насељеним 
местима по пријави ванредан, 

контролни 

2. Контрола и надзор пчелињака у ван насељеним 
местима по пријави ванредан, 

контролни 

XVIII 
Правилник о поступку и начину решавања 
захтева грађана за накнаду штете настале 

услед уједа паса луталица 
  

1. Издавање потврде оштећеном лицу о 
пријављеном догађају по пријави 

                               
ванредан 

 
 
АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 
 

Р. 
Бр. АКТИВНОСТ РОК Врста 

надзора 
I Закон о трговини   

1. Надзор над нелегалном уличном продајом на 
територији града Зајечара 2018. година ванредан, 

контролни 

2. Надзор над трговином ван продајног објекта на 
територији града Зајечара 2018. година ванредан, 

контролни 

3. Надзор над трговином ван продајног објекта на 
територији сеоских месних заједница 2018. година ванредан, 

контролни 

4. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време Новогодишњих празника децембар ванредан, 

контролни 

5. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време прославе Дана жена 8. марта март ванредан, 

контролни 

6. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време вашара  

мај, јули,                 
септембар 

ванредан, 
контролни 

7. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време вашара у селима 

јун, јул,                          
август 

ванредан, 
контролни 

8. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време манифестације „града” септембар ванредан, 

контролни 

9. 
Надзор над истицањем пословног имена 

трговинских објеката на територији градских 
месних заједница 

2018. година ванредан, 
контролни 

10. Надзор над истицањем пословног имена 
трговинских објеката на територији града 2018. година ванредан, 

контролни 

11. 
Надзор над истицањем и придржавањем радног 

времена трговинских објеката на територији 
града 

2018. година ванредан, 
контролни 

12. 
Надзор над истицањем и придржавањем радног 

времена трговинских објеката на територији 
сеоских месних заједница 

2018. година ванредан, 
контролни 

 
         
 
 
 
ТАБЕЛА Области комуналног уређења и обим активности 
 



 
Р. 

Бр. АКТИВНОСТ Планирани број надзора 

1. Одлука о комуналном уређењу на територији града 
Зајечара 240 

2. Одлука о снабдевању водом за пиће на територији 
града Зајечара  33 

3. Одлука о канализацији 7 

4. Одлука о јавним паркиралиштима на територији             
града Зајечара 22 

5. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-
пословним зградама на територији града Зајечара 45 

6. 
Одлука о распореду радног времена обављања 

трговинске, угоститељске и занатске делатности на 
територији града Зајечара 

42 

7. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном 
енергијом на територији града Зајечара 10 

8. Одлука о држању животиња на територији 
града Зајечара 42 

9. Одлука о управљању гробљима и погребним услугама 
на територији града Зајечара 25 

10. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на 
јавним површинама 16 

11. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима 23 

12. Одлука о мерама за заштиту од пожара на територији 
града Зајечара  10 

13. Одлука о заштити изворишта водоснабдевања 
акумулације „Грлиште“ 17 

14. Одлука о заштити артерских и субартерских чесама на 
теритиорији града Зајечара 42 

15. Одлука о режиму заштите спомен парк шуме 
„Краљевица“   5 

16. 
Одлука о одређивању локације за одлагање 

грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на 
територији града Зајечара 

8 

17. Одлука о начину постављања пчелињака  на 
територији града Зајечара 6 

18. 
Правилник о поступку и начину решавања захтева 
грађана за накнаду штете настале услед уједа паса 

луталица 
120 

19. Закон о трговини 6 

20. Остале градске одлуке и прописи 30 

 У К У П Н О : 749 

 
 
 
 
 



 
ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 
      Важан део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. 
Зависно од процењеног степена ризика се утврђује и динамика и учесталост редовног и 
ванредног инспекцијског надзора. Ради делотворнијег инспекцијског надзора, а тиме и 
сузбијања делатности нерегистрованих субјеката, усклађују се планови инспекцијског 
надзора, предлажу заједничке мере и рангирају надзирани субјекти према ризичности, 
зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка. 
 
     
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018. годину вршена је на 
основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског надзора, на основу 
информација и добијених података од других инспекција, овлашћених органа и 
организација. 
 
 
Послови из изворне надлежности 
 
 

Критичан ризик 
 - „дивље депоније“ 

- непрописно паркирана 
возила 

- пси луталице 

Висок ризик 

 - водоснабдевање у 
сеоским МЗ 

- септичке јаме 
- услови држања домаћих 

жовотиња 
- нелегална продаја 

Средњи ризик 

 - депоновање смећа у 
сеоским МЗ 

- радно време 
угоститељских објеката 

- раскопавање површина 
јавне намене 

- снабдевање топлотном 
енергијом 

Низак ризик 

 - пијаце 
- изношење и депоновање 

смећа 
- водовод и канализација 

- кућни ред 

Незнатан ризик 

 - постављање покретних 
продајних објеката 

- одржавање јавних зелених 
површина 

- одржавање јавне расвете 
- гробља и сахрањивање 

 
 
 
 
 
 



 
Поверени послови 
 

Критичан ризик 

 - нелегална улична продаја 
- истицање и придржавање 

радног времена 
трговинских објеката на 

територији 
сеоских месних заједница 

Висок ризик 

 - продаја ван продајног 
објекта у време 

градских манифестација и 
вашара 

- истицање пословног 
имена трговинских 

објеката на територији 
сеоских месних 

заједница 

Средњи ризик 
 - продаја у покретним 

продајним објектима 
на површинама јавне 

намене 

Низак ризик 
 - истицање и придржавање 

радног времена 
трговинских објеката на 

територији града 

Незнатан ризик 
 - истицање пословног 

имена трговинских 
објеката на територији 

града 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине у 

спровођењу поверених послова инспекцијског надзора и контрола по службеној дужности на 
подручју Града Зајечара за 2018. годину и донет је на основу члана 10. Закона о инспекцијском 
надзору (''Сл. Гласник РС“, број 36/15) 

 
Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један 

инспектор. 

 

Прописи по којима поступа: 
 
ЗАКОНИ: 

Закон о заштити животне средине (''Сл. Гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон, 
72/2009 
– др.закон, 43/2011 – одлука РС и 14/2016) 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и 
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (''Сл. Гласник РС“, 91/2010, и 
10/2013) 

 
Закон о заштити ваздуха (''Сл. Гласник РС“, број 36/2009 и 10/2013) 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 
(''Сл. Гласник РС“, број 5/2016) 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање (''Сл. Гласник РС“, број 111/2015) 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање (''Сл. Гласник РС“, број 6/2016) 
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 
испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при 
одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење 
емисија (''Сл. Гласник РС“, број 100/2011) 
 
Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл. Гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009) 
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Сл. Гласник РС“, број 
69/2005) 

Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени Гласник РС“, број 
114/2008) 
 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Сл. Гласник РС“, 
број 135/2004 и 25/2015) 

Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 
(''Сл. Гласник РС“, број 108/2008) 
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (''Сл. Гласник 
РС“, број 84/2005) 



 
Закон о управљању отпадом (''Сл. Гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 

Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Сл. 
Гласник РС“, број 114/2013) 
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима (''Сл. Гласник РС“, број 
71/2010) Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (''Сл. Гласник РС“, број 
104/2009 и 81/2010) 
Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. Гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010) 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Сл. Гласник РС“, бр. 75/2010) 

Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (''Сл. Гласник 
РС“, број 72/2010) 
Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору (''Сл. Гласник 
РС“, број 1/2013) 
 
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл. Гласник РС“, број 36/2009) 
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања (''Сл. Гласник РС“, број 104/2009) 
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Сл. Гласник РС“, број 104/2009) 
 

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. 
У току 2018. 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.   Службене саветодавне посете 
        5.   За сваки месец у току 2018. 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 2019. годину. 
         6.  Редовно ажурирање и архивирање предмета. 
         7.Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2018. године 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКТОР ВРШИ ПО   



    СЛЕДЕЋЕМ ПЛАНУ: 
 

Р. 
Бр
. 

Назив 
потројења 

Облас
т 
надзор
а 

М  Е  С  
Е Ц 

∑ 

   I I
I 

III IV V VI VII VII
I 

IX X XI XII  

 
1. „Еурокабл“ ДОО Достава 

података 
X             

1 

2. „Тел-кабл“ ДОО Достава 
података X            1 

3. АД „ИМЛЕК“ 
Млекара „Зајечар“ 

Достава 
података X            1 

 
4. ДОО ,,Делта 

Аграр“ 
Достава 
података X             

1 

5. ДОО „Котез“ Достава 
података X            1 

6. СЗТПР 
„ДЕРМА“ 

Достава 
података X            1 

7. “ Горење ХOME” 
ДОО 

Достава 
података X            1 

8. ДОО Хајнекен Достава 
података 

 Х           1 

9. АД 
„Пољопривредно 

добро Зајечар“ 

Достава 
података 

 Х           1 

10. ДОО ФMT 
„ЗАЈЕЧАР“ 

Достава 
података 

 Х           1 

11. АД за 
прераду 
житарица 
„Житопромет“ 

Достава 
података 

 Х           1 

12 Предузеће за 
путеве 

„Зајечар“ ДОО 

Достава 
података 

  Х          1 

13. ТФ КАБЛЕ 
„Фабрика каблова 

Зајечар“ ДОО 

Достава 
података 

  Х          1 

14. ЈКСП „Зајечар“ Достава 
података 

  Х          1 

15. ЈКСП „Зајечар 
Котларница Плажа 

ваздух Х        Х    2 

16. ЈКСП „Зајечар 
Котларница Пивара 

ваздух Х        Х    2 

17. ЈКСП „Зајечар 
Котларница 
Краљевица 

ваздух Х        Х    2 

18. ЈКСП „Зајечар 
Котларница Кључ 

ваздух Х        Х    2 
19. АД Копаоник 

Зајечар 
ваздух  Х        Х   2 

20. Апотекарска 
установа “Зајечар 

ваздух  Х        Х   2 

 
21. 

Народни музеј 
„Зајечар“ 

ваздух   
Х 

        
Х 

   
2 

22. УТР „Србија 
ТИС“ 

АД 

ваздух  Х        Х   2 



23. Виши суд Зајечар ваздух  Х        Х   2 
 

24. 
Основни суд 

Зајечар 
ваздух    

Х 
       

Х 
   

2 

25. АЛФА ДИНО 
ПЛУС 
ДОО 

ваздух   Х        Х  2 

26. Здравствени центар 
Зајечар 

ваздух   Х        Х  2 
27. “ Горење ХOME” 

ДОО 
ваздух   Х        Х  2 

28. ДОО ,,Делта 
Аграр“ 

ваздух   Х        Х  2 

29. Предузеће за 
путеве 

„Зајечар“ ДОО 

ваздух   Х        Х  2 

30. АД 
„Пољопривредно 

добро Зајечар“ 

ваздух   Х         Х 2 

31. ДОО ФMT 
„ЗАЈЕЧАР 

ваздух    Х        Х 2 

32. ДОО Хајнекен ваздух    Х        Х 2 
33. АД за прераду 

житарица 
„Житопр омет 

ваздух    Х        Х 2 

34. АД „ИМЛЕК“ 
Млекара „Зајечар 

ваздух     Х       Х 2 

35. „Тел-кабл“ ДОО ваздух     Х      Х  2 
36. „Еурокабл“ ДОО ваздух     Х      Х  2 

37. “ Горење ХOME” 
ДОО 

процена 
утицаја 

        X    1 

38. ДОО Хајнекен процена 
утицаја 

      X      1 
 

39. 
ДОО „Нака“ процена 

утицаја 
        

Х 
     

1 

40. АД „ИНОС 
СИНМА“ 

процена 
утицаја 

      X      1 

41. СТКР „ВЕ-
ГАС“ 

процена 
утицаја 

       Х     1 

42. SZR „VIZA“ Управљање 
отпадом 

       Х     1 

43. SVR 
„Michelin“ 

Управљање 
отпадом 

   Х         1 

44. СЗТР 
„Лимпродукт“ 

Управљање 
отпадом 

   Х         1 

45. “Идеа“ ДОО Управљање 
отпадом 

   Х         1 

46. “RACIO“ DOO Управљање 
отпадом 

   Х         1 

47. “ Горење ХOME” 
ДОО 

Заштита од 
буке 

    Х      Х  2 

48. ДОО ФMT 
„ЗАЈЕЧАР 

Заштита од 
буке 

    Х        1 

49. ДОО Хајнекен Заштита од 
буке 

    Х        1 

50. Vip Mobile DOO 
BS NI 4142_02 ZA 

Зајечар 

Нејонизују
ће 

зрачење 

     Х       1 

51. Vip Mobile DOO 
BS NI 4143_04 ZA 

Зајечар 

Нејонизујућ
е зрачење 

     Х       1 



52. Vip Mobile DOO 
BS NI 4108_02 ZA 

Вратарница 

Нејонизују
ће 

зрачење 

     Х       1 

53. Vip Mobile DOO 
BS NI 4109_01 ZA 
Рготина_Вражогрн

ац 

Нејонизујућ
е зрачење 

      Х      1 

54. Vip Mobile DOO 
BS NI 4117_01 ZA 

Гамзиград 

Нејонизују
ће 

зрачење 

      Х      1 

55. Vip Mobile DOO 
BS NI4107_03 ZA 
Мала Јасикова 

Нејонизујућ
е зрачење 

      Х      1 

 

УКУПНО: 78 редовних инспекцијских надзора



 
 
 

САОБРАЋАЈНА  
ИНСПЕКЦИЈА 

 
 
Назив органа: Градска управа Зајечар - Одељење за инспекцијске послове и комуналну 
полицију 
 
Седиште органа: 19000 Зајечар, Трг Ослобођења 1 и Пана Ђукића 1. 
 
   
РЕСУРСИ 
Број саобраћајних инспектора: 0 
Послове инспекцијског надзора врши начелник Одељења 
 
Службено возило: Једно ПМВ марке и типа “DACIA Duster”, расположиво у зависности од 
потреба и задатака других инспектора и комуналних полицајаца.  
 
Опрема: Стони рачунар са штампачем, фотоапарат. 
 
Контакт телефон: +381 19 3150042, +381 19 3150043.  
 
 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА СЕ ПОСТУПА 
 

(ЗАКОНИ и ОДЛУКЕ): 
 
1. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/15) 
2. Одлука о такси превозу путника на територији града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 03/16) 
3. 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) 
4. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“,бр.68/15) 
5. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“,бр.68/15) 
6. Закон о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“,бр.18/16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И  
СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 

 
 
1.  Општи и основни циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања свих облика 

угожавања функционисања законитог обављања превоза у друмском саобраћају и услова за 
обављање саобраћаја на територији Града Зајечара 

 
2.  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 комуналном полицијом и у одређеној мери са саобраћајном полицијом.  

 
3.   У току 2018. године инспектор ће вршити редовне и ванредне инспекцијске надзоре, те по 

потреби контролне и допунске: 
-     по службеној дужности 

-     према писаном захтеву странака  
 
4.  Индикатори вршеног инспекцијског надзора биће: број обавештења, број записника, број 

службених белешки, број решења, број закључака, број прекршајних пријава, број 
прекршајних налога и друго. 

 
5.  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. 

 
6.   Обрада података ће се спроводити кроз ажурирање и архивирање предмета. 
 
7.  Од осталих активности, могуће је учешће инспектора у раду других тела формираних у 

складу са интересима и потребама Града (Савет, Комисије и др.) 
 
8.  Учешће на радионицама, семинарима и обукама у току 2018. године зависиће од позива и 

одобрења руководства Града и начелника Градске управе, а пожељно је ради унапређивања 
рада инспектора односно начина који се врши надзор и примењују прописи.  

 
9.  Инспекција ће сачињавати извештаје о раду по потреби и захтеву, а у октобру месецу 

2018.године сачинити Годишњи план инспекцијског надзора за наредну односно 2019. 
годину. 

 
10.  Остале активности везане за функцију начелника Одељења.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН РАДА ПО МЕСЕЦИМА ОДНОСНО КВАРТАЛИМА 
у 2018.-тој години 

 
 
 

ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ 2018. 
 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Израда годишњег извештаја о раду Одељења за претходну годину 
- Израда годишњег извештаја о раду саобраћајне инспекције 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 у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
 
 

АПРИЛ 2018. 
 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
 
 

МАЈ, ЈУН, ЈУЛ 2018. 
 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- 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 у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
 
 
 
 



 
 

АВГУСТ 2018. 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
 
 

СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР, НОВЕМБАР 2018. 
 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
- Израда предлога Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019.годину 
 
 

ДЕЦЕМБАР 2018: 
 
 

- Основни послови везани за функцију начелника Одељења 
- Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Зајечара 
-Редован/ванредан инспекцијски надзор линијског градског и приградског превоза путника у 
друмском саобраћају на територији Града Зајечара 
- Ванредан инспекцијски надзор у области превоза по пријавама и представкама 
грађана и/или привредних субјеката 
- Ажурирање и архивирање предмета 
- Могуће ангажовање у Радним телима Града и Градске управе, а по потреби и по налогу 
руководства/претпостављених (Савет, Комисије и др.) 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТАБЕЛА РИЗИКА: 
 

  
1 Незнатан ризик / 

 
2 Низак ризик Превоз за сопствене потребе  

Линијски превоз путника 
Ванлинијски превоз путника  

3 Средњи ризик Јавни превоз терета 
 

4 Високи ризик Такси превоз путника 
 

5 Критичан ризик Нелегални превоз 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: У односу на планирани врсту и обим активности по месецима, постоји 
оправдани ризик остваривања истог условљен недостатком броја извршиоца, обима посла по 
областима и расположивости радног времена односно обавезама које у свом раду има 
начелник Одељења. 
 
 
 
 
 
                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                      Златан ЈАНКОВИЋ с.р. 
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