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УВОД 

Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајно комуналног инспектора за 

комуналну област и путеве (у даљем тексту План) Одељења за урбанизам, стамбено 

комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове (у даљем тексту 

Одељења) Општинске управе општине Сокобања, за 2018. годину у складу са чланом 10. 

Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015) садржи општи приказ 

задатака и послова саобраћајно комуналног инспектора, Општинске управе општиие 

Сокобања у 2018. години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење 

стања на територији Општине Сокобања из области контроле комуналне области и 

путева. 

Сврха доношења Плана је повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање 

поверења грађана, у локалну самоуправу Општине Сокобања, и иста подразумева: 

• Непосредну примену закона и других прописа 

• Спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом 

степену 

• Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену 

• Превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора. 

Саобраћајно комунални инспектор, инспекцијске послове обавља на територији 

Општиие Сокобања као и у Оиштинској управи општиие Сокобања, са седиштем у 

Сокобањи, улица Светог Саве број 23. 

У складу са наведеним План садржи циљеве које је потребно остварити, 



задатке/активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, 

индикаторе резултата, тј начин на који меримо остварене задатке, односно активности, 

рокове у којима се задаци односно активности морају обављати, одговорност за 

спровођење активности односно задатака и друго. 

Циљеви Плана су непосредна примена закона и других прописа. План предвиђа 

мере и активности превентивног деловања инспекције и планиране мере и активности за 

спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјската, 

очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у иериоду у коме ће се вршити 

редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за планирање и вршење 

инспекцијског надзора. 

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и 

техника како је прописано законским и подзаконским актима који су тсмељ за поступањс 

инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.Контролне листе објављене су на 

сајту Општине Сокобања. 

Послови и задаци из делокруга односно Плана инспекцијског надзора Одељења 

објављују се свакодневпо како у свом седишту тако и на терену на тсриторији општине 

Сокобања. 

Скуппггина опшгине Сокобања, донела је решење о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежносги општине 

Сокобања. 

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 надзор над пословима из изворне 

надлежности општине Сокобања. 

На основу чл.10 Закона о инсиекцијском надзору, инспекција је дужна да сачини 

Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне 

(полугодишње.тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1. 

Расподела расноложивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 

контрола у 2018. години. 

 

 

 

Табела 2. Расподела расиоложивих дана за спровођеље инспекцијских надзора и 



службених контрола 

 

Непланиране акгивности у раду Одељења-саобраћајно комуналног инспектора у 

комуналној области и путева. 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за 

инспекцијски надзор-инспекцијске контроле, предузимање превентивних мера према 

надзираним субјектима, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мсра као и 

контролу истих и других активности у оквиру рада Одељења, спроводе се и непланиране 

активности за које је такође потребно планирати потребно време. 

Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, 

примљене електронском поштом, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем 

инспектора на терену. 

Послови инснектора: 

У напред наведеном Одељењу  број извршиоца на пословима Саобраћајно 

комуналног инспектора је један. 

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области 

којима се регулише обављање комуналних делатности на територији општине Сокобања. У 

вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор: контролише да ли  се комунална 

делатност обавља на начин утврђен законом и прописима донетим на основу закона; 

контролише стање комуналних објеката; контролише да ли се комуналне услуге пружају у 

складу са утврђеним условима; примењује одлуку о мањим монтажним објектима наређује 

уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно 

прописима општине; наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за 

отклањање недостатака; изриче и наплаћује новчане казне на лииу места за прекршаје по 

прописима које доноси Скупштина општине.Доноси решења из надлежности комуналног 

инспектора.Подноси захтев за покретање прекршајног поступка.Обавља стручне послове 

спровођења административиог извршења решења.Врши инспекцијски надзор у области 

трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине; инспекцијски надзор над 

истицањем и придржавањем радног времена и истицањем пословног имена; у складу са 

овлашћењима прегледа пословни простор, односно простор у којем се обавља трговинска 

делатност и возила; врши увид у пословне књиге, евиденције, исправе, електронске 

документе као и у другу документацију у вези са обављањем трговине; врши копирање 

пословних књига, евиденција, исправа и електронских докумената, које су предмет надзора; 

врши идентификацију лица која обављају трговинску делатност, путем увида у личну 

исправу или другу јавну исправу са фотографијом; узима писменс и усмене изјаве лица 

која обављају трговинску делатност, односно сведока или службених лица, као и да позива 

ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; фотографише, врши 

видео-снимање простора у којем се врши надзор, односно робе и других предмета који су 

предмет надзора; узима узорке робе и других предмета; прикупља податке релевантне за 

предмет надзора; налажи попис робе, односно евиденцију промета; предузима друге радње 

у складу са Законом о трговини, другим законима и подзаконским актима; врши 

инспекцијски надзор у области заштите права потрошача и предузима мере предвиђене 



Законом о заштити потрошача.Врши послове инспекиијског надзора над применом Закона 

о превозу у друмском саобраћају и прописе донетих на основу закона; врши надзор над 

применом Закона о обављању локалног путничког линијског и ванлинијског превоза 

ствари; контролише превоз за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза; 

доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности; контролише 

техничко регулисање caoopahaja у насељима на локалним путевима; врши надзор над 

изградњом и коришћењем локалних путева и улица; контролише стање и одржавање 

локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и њихово заузеће. Пружа помоћ у 

изради нормативних аката из своје области, израђује анализе, извештаје и упутства, као и 

друга акта из наведене области. 

У Одељењу је распоређен и један комунални инспектор са следећим описом посла: врши 

испекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, 

предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других нрописа и општих 

аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних 

услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања 

објеката и јавних површина,. прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених 

површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање 

електричном и топлотном енергијом, изношење и делоновање смећа, сахрањивање, гробља, 

кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чисгоћу јавних површина, продају 

пољопривредних и других гтроизвода ван пијачиог простора, раскопавање улица и других 

јавиих површина, лепљење плаката на забрањеним местима и другс послове комуналне 

хигијене; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; остварује 

сарадњу са другим службеним лицима (комуналним редарима/комуналном полицијом) у 

одржавању хигијене у општини; стара се о извршењу донетих решења; предузима мере за 

уклањање ствари и предмета са јавних површина. 

 

 

 

 

Саобраћајно комунални инспектор обавља редовни - планирани инспекцијски 

надзор свакодневно, ванредни инспекнијски надзор врши због преузимања „хитних 

мера“ ради спречавања или отклањања непосредне опасности, по пријави грађана, 

телефонских позива, и електронским путем. Допунски инспекцијски надзор се врши по 

службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта.Може се извршити само једаи 

допунски инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања 

редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора. Контролни инспекцијски 

надзор се вртии ради утврђивања извршених мера које су предгтожене или наложене над 

надзираиим субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 

надзора.Канцеларијски инспекцијски надзор се вргпи у службеним просторијама 

инспекције, увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
 

 

 



Саобраћајно комунални исннектор ће приликом сваке контроле обавештавати субјекте 

инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указивати субјектима 

инспекцијског надзора на могуће забране, односно штетне последице његовог понаптања, 

опомињати субјекта инспекцијског надзора на потребу отклаљања узрока незаконитости 

које могу настати у будућности. 

Сузбијање бесправног (нелегалног) рада у комуналној области приоритет је у раду 

инспекције. Циљ инсгтекцијског надзора је не само максимална запггита корисника услуга 

у овој области, већ и заштита гпословања привредних друштва, предузетника и физичких 

лица који делатност обављају легално,односно уз њихове професије.  

 
 

 

 

 

 

 

1 ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

2 
НОЋНИ НАДЗОР РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ТРГОВИНСКИХ И 

ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

3. 

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ - ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДА 

ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА, ОПШТИ 

УСЛОВИ УРЕЋИВАЊА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПККЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

САОБРАЋАЈНО КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У КОМУНАЛНОЈ ОБЛАСТИ 

Процсна ризика у Плану за 2018. годину вршсна је на основу инспекцијског надзора у 

наведсним областима, односно на основу анализс стања у досадашњсм 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. 



        

ПЛАН САОБРАЋАЈНО КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

ПО МЕСЕЦИМА 

У КОМУНАЛНОЈ ОБЛАСТИ 
 

 

Напред наведени План ће се извршавати кроз редовне и ванредне контроле 

саобраћајно комуналног инспектора. Вршење инспекцијског надзора од стране саобраћајно 

комуналног инспектора не зависи од доба године али зависе од других чинилаца, тако да се 

не могу унапред идентификовати сви субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 

Редовни иснпекцијски надзор биће извршен код свих регистрованих предузетника, који се 

баве одговарајућим делатностима. 

У зависности од инспекцијског налаза, саобраћајно комунални инспектор ће донети 

одговарајућа решења и поднети одговарајуће пријаве. 

Контрола субјекага ће се врши конгинуирано, током целе године, а у складу са годишњим, 

кварталним, оперативним плановима рада, кроз редовне контроле. Поред планираних 

редовних контрола, ириоритетно се обављају и контроле по пријавама грађана. Такође у 

току године се обављају и акцијске контроле, односно појачан инспекцијски надзор, током 

летње и зимске туристичке сезоне, као и у току одржавања з н ачај н их м ан и фестација. 

У зависности од инспекцијског налаза, саобраћајно комунални инспектор ће донеги 

одговарајућа решења и поднети одговарајуће пријаве. 

                                                             

                                                  

                                                                      ПУТЕВИ 
 

         ГОДИШЊИ ПЈ1АН И ПРОГРАМ РАДА САОБРАЋАЈНО КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА У ОБЛАСТИ ПУТЕВА 



 

     ОБЛАСТИ ПУТЕВА  ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Саобраћајно комунални инспектор обавља редовни - планирани инспекцијски 

надзор свакодневно, ванредни инспекцијски надзор врши због предузимања „хитнртх 

мера“ ради спречавања или отклаљања непосредне опасности, по пријави грађана, 

телефонских позива, и електронским путем. Допунски инспекцијски надзор се врши по 

службеној дужности и поводом захтева надзираног субјекта.Може се извршити само један 

допунски инспекцијски надзор, у року који нс можс бити дужи од 30 дана од окончања 

редовног, ванрсдног или контролног инспекцијског надзора. Контролни инспскцијски 

надзор сс врши ради утврђивања извршених мера којс су прсдложене или наложене над 

надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспскцијског 

надзора.Канцеларијски инспекцијски надзор сс врши у службеним просторијама 

инспекције,увидом у актс,податке и документацију надзираног субјекта. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН САОБРАЋАЈНО КОМУНАЛНОГ ИСНПЕКТОРА У ОБЛАСТИ 
ПУТЕВА 

ЗА 2018. ГОДИНУ ПО МЕСЕЦИМА 
 

Нанред наведени План ћс се извршавати кроз редовне и ванредне контроле саобраћајно 

комуналног инспектора у области путева. Вршење инспекнијског надзора од стране 

саобраћајно комуналног инспектора не зависи од доба године али зависе од других 

чинилаца, тако да се не могу унапред идентификовати сви субјекти код којих ће се вршити 

инспекцијски надзор. 

У зависности од инспекцијског налаза, саобраћајно комунални инспектор ће донети 

одговарајућа решења и поднети одговарајуће пријаве. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЋЕЊЕ РАДА 

• Прецизније планирање дневних и месечних активности саобраћајно комуналног 

инспектора 

• Сарадња са другим органима: саобраћајном полицијом, Зајечарски управним 



округом и судским органима 

• Едукапија и усавршавање инспектора кроз семинаре и друге облике 

• Праћење прописа 

• Материјални положај инспектора 

• Повећање броја инспектора 

• Технички 

услови рада  

ЗАВРШНА 

НАПОМЕНА 

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарсгво, и 

имовинско правне послове - Општинске управе општине Сокобања саобраћајно комунални 

инспектор задржава право на измене и допуне Годишњег гшана инспекцијског надзора за 

2018 годину. 

Годишњи план инспекцијског надзора саобраћајно комуналног инспектора за 

комуналне области и путеве за 2018. годину ће се редовно ажурирати, анализирати и 

контролисати у складу са потребама. 
 
 
 
 
 

Саобраћајно комунални инспектор                       Начелник општинске управе  општине 

Сокобања 

                 Наташа Јанковић  с.р.                                                      Марија Јовановић с.р. 


