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Надлежност  комуналне инспекције 

 

 

Законски прописи: 

 

 Закон о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС”, број 88/2011 и 104/2016); 

Закон о општем управном поступку  („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016); Закон о прекршајима 

(,,Службени гласник РС”, број 65/15,13/16 и 98/16)); Закон о становању и одржавању зграда 

(,,Службени гласник РС”,број 104/2016). 

 

         

Општинске одлуке: 

 

 Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања (,,Службени лист 

општинe Сокобања”, број 4/14, 7/15 i 42/16);  Одлукa о начину обављања комуналних 

делатности на територији општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", бр. 

4/2014 , 24/2014  и 42/2016); .Одлукa о монтажним објектима (,,Службени лист општинe 

Сокобања”, број 32/2017); Одлука о мерама безбедности у друмском саобраћају на територији 

општине Сокобања (,,Службени лист општина”, број 4/07  и 22/10);  Одлука о јавним 

паркиралиштима (,,Службени лист општине Сокобања”, број 2/10 и 2/15);  Одлука о 

локалним административним таксама (,,Службени лист општина Сокобања”, број 32/2017); 

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања (,,Службени лист 

општина”, број 32/2017);  Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и 

занатских објеката на територији општине Сокобања  (,,Службени лист општине Сокобања “, 

број 4/14); Одлука о условима за изградњу, искоришћавање и одржавање сеоских 

водовода(,,Службени лист општина “, број 8/94); Одлука о мерама за заштиту од пожара на 

територији општине Сокобања (,,Службени лист општина “, број11/07); и  Одлука о уређењу и 

одржавању гробља и сахрањивању (,,Службени лист општине Сокобања “, број 13/2009). 

 

         

 

Превентивно деловање инспекције 

 

 

          Приликом обиласка терена вршене су службене саветодавне посете, као и давање 

савета и информација у службеним просторијама . 

  Вршена је и превентивна контрола бесправне трговине  разном робом и то акценат је 

стављен на централно мермерно шеталиште и на тротоару  у улици Кнеза Милоша   код зелене 

пијаце.Физичка лица редовно су уклањана  са јавних површина. Инспекција није била у 

могућности да утврди идентитет истих јер су они одмах сакупљали и уклањали робу. У 

оваквим случајевим било је доста препродаваца са стране а продају су  вршили и гости који 
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посећују Сокобању, нарочито је таква продаја  била изражена за време вашара и 

концерата.Продаја воћа, лубеница и других пољопривредних производа на улицама, 

тротоарима и парким местима рађена је преманентно, а нарочито средом и суботом испред 

зелене пијаце у улици Кнеза Милоша. На овим местима било је угрожено безбедно одвијање 

саобраћаја и кретање пешака, па је инспекција превентивно деловала и  усмено налагала 

продавцима да уклоне робу и исту продају на зеленој пијаци (у просеку по свакој контроли у 

току дана било је око 10.продаваца). 

 

 

Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима 

 

  

        Свакодневно је пружана стручна помоћ надзираним субјектима како би пословање 

ускладили са важећим законским прописима. Достављана су писмена обавештења о промени 

законских прописа. 

 

Пословање надзираних субјеката у складу са законом 

 

  Вршена је контрола контрола примене Закон о комуналним делатностима,Закона о 

прекршајима,   Закон о становању и одржавању зграда   и др. из комуналне области као и   

Одлуке о комуналном уређењу на територији општине Сокобања,Одлуке о начину обављања 

комуналних делатности на територији општине Сокобања ,.Одлуке о монтажним објектима, 

Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

општине Сокобања ,  Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 

објеката на територији општине Сокобања, Одлуке о уређењу и одржавању гробља и 

сахрањивању   и др. из области комуналне делатности. 

 

 Највећи акценат у овом извештајном периоду стављен је на контолу запремања јавних 

површина (бесправне трговине), као и јавних површина испед сопственог пословног 

простора ( летње баште, тезге издате на лицитацији и други објекти). 

 

 У току контроле  урађени су фотографски снимци и сачињени су записници са наведеном 

површином која се користи у пословне сврхе. Инспекција је перманентно пратила стање у овом 

извештајном периоду. У току месеца 2-3 пута контролисане су и фотографисане  све  јавне 

површине на којима се обављала делатност и сачињено је у просеку  40 записника . 

 

 

 Записници са фотографијама достављени су Одељењу за финансије, наплату јавних 

прихода и имовинско правне послове ради задужења сходно таксеној тарифи Одлуке о 

локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања (,,Службени лист општина”, 

број 24/2015), као и  ради упоређења са решењима који предузетници имају о задужењу  на 

основу закључених уговора о закупу јавне површине. 

 

  Вршена је и контрола бесправне трговине  разном робом и то акценат је стављен на 

централно мермерно шеталиште и на тротоару  у улици Кнеза Милоша   код зелене 

пијаце.Физичка лица редовно су уклањана  са јавних површина. Инспекција није била у 

могућности да утврди идентитет истих јер су они одмах сакупљали и уклањали робу. У 

оваквим случајевим има доста препродаваца са стране а продају врше и гости који посећују 

Сокобању. Нарочито је таква продаја  била изражена за време вашара и концерата.Продаја воћа, 

лубеница и других пољопривредних производа на улицама, тротоарима и парким местима 

рађена је преманентно, а нарочито средом и суботом испред зелене пијаце у улици Кнеза 



Милоша.На овим местима било је угрожено безбедно одвијање саобраћаја и кретање пешака, 

па је инспекција усмено налагала продавцима да уклоне робу и исту продају на зеленој пијаци 

(у проеку по свакој контроли у току дана било је око 10.продаваца). 

  

 

     

Остварени резултати 

 

 

         Из области инспекцијског надзора комунална инспекција, сходно важећим прописима, 

води  управни поступак и предузима  управне радње. У овом извештајном периоду донета су 

следећа акта и то: 

 

– Одобрење за улаз и заустављање возила за снабдевање објеката робом............  10 решења 

 

– Одобрење за прекопавање јавне саобрћајно ком.  површине ( решења) ............. 8 решења 

 

– Уклањаље возила, тезги, грађевинског и др. материјала са јавне саобраћајно комуналне 

површине .............................................................................................................16 решења 

 

– Решења ЈП ,,Зеленило-Сокобања“ из Сокобање   - отклањање недостатака у вези одржавања 

општинских путева , улица у насељу и зелених 

површина   ................................................................………………………….           11 решења 

 

– Одобрења за коришћење јавне површине …..................................................…….  12 решења 

 

– Решења ЈКП – отклањање недостатака ........................................................….……  9 решења 

 

 

– Решења о привременој обустави саобраћаја .............................................…………. 3 решења 

 

– Решења инвалидима за бесплатно  коришћење јавене површине на обележеним паркинг 

местима ..........................................................................................................10 решења 

 

– Прекршајном суду у Зајечар  Одељењу  у Сокобањи поднета су ….........………. 2  захтев за 

покретање прекршајног поступка 

 

– Издати  прекршајни   налози   ……………………………………………………….  2  налога 

                                                                                          

– Вршена је контрола коришћења јавне површине, сачињавани су записници и исти су 

прослеђени Одељењу за наплату јавних прихода ради задужења и наплате. 

 

 У наведеном периоду ова инспекција  учествовала је у акцијама и радњама које су  

спроводиле  и друге инспекције Општинске управе општине Сокобања. 

 

 

  Свакодневно је пружана стручна помоћ надзираним субјектима, у редовном инспекцијском 

надзору   како би отклонили утврђене недостатке и пословање прилагодили законским 

прописима. 

 

          У складу са чланом 10. Закон о инспекцијском надзору(„Сл. гл. РС“, број 36/2015) 

комунални  инспектор је сачинио план рада  за 2018 годину. 



 

 

 

Кординација инспекцијског надзора 

 

          Комунални  инспектор је сарађивао са републичком  инспекцијом приликом вршења 

контроле на територији општине Сокобања као и достављао тражене податке. 

 

Матријални, технички кадровски ресурси 

 

  У општинској управи запослен је један комунални инспектор и један  комунално 

саобраћајни инспектор. Од техничке опреме  на коришћење имамо фотоапарат и повремено на 

коришћење аутомобил. 

 

Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

 

  У овом извештајном периоду  испоштовани су рокови за поступање комуналног 

инспектора. Било је случајева да иста лица  која поступе по решењу инспекције и недостатке 

отклоне, после  одређеног временског периода  учине исти прекршај тако да контроле код 

таквих лица инспекција мора да врши перманентно у току целе године. 

  

 

Законитост управних аката 

 

         Од стране предузетника уложена је 1( једна) жалба. Другостепени орган је жалбу одбио. 

 

Исходи поступања правосудних органа 

 

         Комунални  инспектор је  Прекршајном суду у Зајечар  Одељењу  у Сокобањи поднео 2 

(два)  захтева за покретање прекршајног поступка.  О исходу поступка  истих није још 

обавештен. 

 

 

 

КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР 

 

                                                                                                            Милошевић Љубиша 

 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


