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УВОД

На основу члана 2. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015)
инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше и органи јединица локалне самоуправе,
с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност
пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по
законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи,
животна средина, биљни и животињски свет, имовина, права и интереси запослених и других
радно ангажованих лица, привреда и поштена тржишна утакмница, јавни приходи, несметан
рад органа и организација, комунални ред и др.).

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског
надзора и процени ризика.

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за инспекцијске
послове и послове извршења Одсека за комуналну инспекцију Управе ГО Младеновац израђен
је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015).

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одсека
за комуналну инспекцију Управе ГО Младеновац у 2018. години, непосредне примене закона и
других прописа, те праћење стања на територији ГО Младеновац из комуналне области.

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одсека за комуналну инспекцију
Управе ГО Младеновац је повећање ефективности и транспарентности уз:

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 ГО

Младеновац,
4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља

инспекцијског надзора;
Одсек за комуналну инспекцију Управе ГО Младеновац обавља послове на територији

ГО Младеновац са седиштем у Младеновцу, Ул. Краља Петра I бр. 175.
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.

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.

Послове из Годишњег плана инспекцијског надзора Одсек за комуналну инспекцију
Управе ГО Младеновац обавља свакодневно како у свом седишту тако и на терену на
територији ГО Младеновац.

Одсек за комуналну инспекцију ГО Младеновац врши послове инспекцијског надзора
над извршењем закона и прописа који се односе на:

- обављање комуналних делатности,
- одржавање стамбених зграда,
- опште уређење насеља - комунални ред,
- услове и начин постављања привремених објеката,
- држање домаћих животиња,
- кућни ред у стамбеним зградама,
- узнемиравање грађана из угоститељских објеката,
- одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева.



I ПРАВНИ ОСНОВ

Прописи који се примењују приликом вршења инспекциојског надзора:

Закони:
1. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)
2. Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015)
3. Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016)
4. Закон о прекршајима ("Сл.гласник РС", бр.65/2013 и 13/2016)
5. Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС", бр.104/16)

Одлуке:
1. Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

("Сл. лист града Београда", бр. 37/2011, 55/2011, 34/14 и 144/16-др.одл.)
2. Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Младеновац ( "Сл.

лист града Београда", бр. 58/2014)
3. Одлука о јавним паркиралиштима ("Сл. лист града Београда", бр. 12/2010 - преч. текст,

37/2011, 42/2011 - испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014 и 96/2016)
4. Одлука о јавној расвети ("Сл. лист града Београда", бр. 4/1987, 10/1987 - испр., 25/И/1988,

13/1990, 15/1991, 23/1992, 9/1993, 25/1993, 31/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1999, 11/2005 и
73/2016)

5. Одлука о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда", бр. 18/1992, 19/1992 - испр.,
9/1993, 25/1993, 31/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1999, 11/2005 и 29/2014)

6. Одлука о комуналном реду ("Сл. лист града Београда", бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014,
92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015 и 75/2016)

7. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Сл. лист града Београда", бр. 12/1996 -
пречишћен текст, 14/1996 - испр., 6/1999 и 11/2005)

8. Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда ("Сл. лист
града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)

9. Одлука о одржавању чистоће у општини Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр.
26/2005, 12/2007 и 35/2007)

10. Одлука о одржавању чистоће ("Сл. лист града Београда", бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010 - др.
одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014 и 79/2015)

11. Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града
Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015)

12. Одлука о оглашавању на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр.
86/2016 и 126/16)

13. Одлука о пијацама ("Сл. лист града Београда", бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011 и
34/2014)

14. Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Сл.
лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014 - испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015 и 63/2016)

15. Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним
површинама ("Сл. лист града Београда", бр. 15/2001, 27/2002, 33/2003, 11/2005, 9/2006,
24/2006 и 2/2011)

16. Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда ("Сл. лист
града Београда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)

17. Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града
Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015)

18. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Сл. лист града Београда", бр. 23/2005,
2/2011 и 29/2014)



19. Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда ("Сл. лист
града Београда", бр. 86/2014 - пречишћен текст и 86/2016)

20. Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду ("Сл. лист града Београда",
бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017)

21. Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима ("Сл. лист града Београда", бр.
9/1996, 12/1996 и 20/2000) - Младеновачка

22. Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима ("Сл. лист града Београда", бр.
3/2001, 15/2005 и 29/2007 - др. одлука) - Градска

23. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Сл. лист града Београда", бр.
27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015 и 61/2015)

24. Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Сл. лист
града Београда", бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 - др. одлука, 2/2011,
44/2014, 17/2015 и 35/2015)

25. Одлука о поставњаљу балон-хала спортске намене на територији Града Београда ("Сл.лист
града Београда", бр.10/2011, 51/2011, 10/2014 и 19/2017)

26. Одлука о димничарским услугама ("Сл.лист града Београда", бр.15/1993, 17/1993-испр.,
31/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1999, 11/2005 и 34/2014)

27. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији Града Београда ("Сл.лист града
Београда", бр.114/2016)

28. Одлука о радном времену занатства и трговине на територији Града Београда ("Сл.лист
града Београда", бр.31/2013, 22/2014, 82/2015 и 114/2016)

29. Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града
Београда ("Сл.лист града Београда", бр.3/2000, 19/2014 и 19/2017)

30. Уредба Владе РС о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија -
Ambrosia artemisofilia I. ("Службени гласник РС", бр.69/06)



II УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО
ОБЛАСТИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

табела бр. 1

област инспекцијског
надзора активности које се надзиру

учесталост
контроле

у току године

1
Држање домаћих

животиња и кућних
љубимаца

држање домаћих животиња

током целе године
по представкама

држање кућних љубимаца
извођење кућних љубимаца на површине
јавне намене и површине у јавном
коришћењу

2 Јавна паркиралишта
одржавање паркиралишта

2 пута
коришћење паркиралишта

3 Комунални ред

спољни делови зграде

сваког месеца

површине око зграде и ограде
површине јавне намене, површине у
јавном коришћењу и остале површине

продаја и обављање делатности

забрана кретања, заустављања, паркирања
и остављања возила и других ствари на
површинама јавне намене и површинама у
јавном коришћењу
терен за спорт и рекреацију
уклањање снега, леда и леденица

објекти, уређаји и извођење културног и
артистичког програма

спољни делови зградa и дворишта вртића

4 Одржавање чистоће

обезбеђивање континуитета за предузеће,
предузетника

током целе године
кућно смеће обавезе корисника
чишћење и прање јавних површина

5 Одржавање гробља и
сахрањивање

уређивање, одржавање и сахрањивање
2 пута

обавезе корисника гробног места

6

Одвођење и
пречишћавање
атмосферских и
отпадних вода

заштита градске канализације

сваког месеца
одржавање градске канализације
прикључење на градску канализацију
септичке јаме
обавезе корисника градске канализације

7 Пречишћавање и
дистрибуција воде

одржавање градског водовода

сваког месеца
прикључење на градски водовод
заштита градског водовода
обавезе корисника градског водовода
ненаменска потрошња воде из градског
водовода 3 пута



8 Пијаце
управљање пијацама

2 пута
обавезе корисника пијачног простора

9 Постављање башта
угоститељских објеката

постављање башта угоститељских
објеката

у периоду од 9
месеци

10
Узнемиравање грађана

из угоститељских
објеката

емитовање буке и испарења из
угоститељских објеката током целе године

по представкама

11 Оглашавање оглашавање на отвореном простору током целе године
12 Постављање тезги постављање тезги 2 пута

13 Постављање
привремених објеката постављање привремених објеката 2 пута

14 Улице, локални и
некатегорисани путеви

управљање, одржавање и заштита улица...
током целе године

заштита улица..

15 Уређење паркова и
зелених површина

уређење и одржавање зелених површина 2 пута
заштита зелених површина

16 Jавна расвета одржавање расвете 2 пута
17 Амброзија сузбијање и уништавање током целе године

III ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

табела бр. 2
преглед надзираних субјеката

код којих се врши
инспекцијски надзор

делатности и активности које ће се надзирати

1 ЈКП Младеновац

- контрола градске водоводне и канализационе
мреже

- контрола јавних зелених површина
- контрола чистоће улица

- контрола изношења смећа
- контрола стања на градским гробљима

2 ГО Младеновац

- контрола јавне расвете
- контрола некатегорисаних путева

- контрола одржавања тротоара
- контрола одржавања неизграђеног

грађевинског земљишта

3 ЈКП Пијаце Младеновац - контрола управљања пијацама и одржавања
истих

4 ЕДБ Београд - Погон
Младеновац - контрола уређења простора око објеката ЕДБ-а

5 Угоститељски објекти
- контрола постављања летњих башти

- контрола узнемиравања грађана емитовањем
буке и испарења

6 Метропаркинг д.о.о. - контрола паркиралишта

7 Власници привремених
објеката - контрола постављања привремених објеката

8 Власници тезги - контрола постављања тезги

9 Власници станова у ст.
зградама - контрола комуналног реда



10 Власници парцела које су
видљиве са јавне површине - контрола комуналног реда

11 Основне и средње школе - контрола комуналног реда
12 Здравствене установе - контрола комуналног реда

13 Аутобуска и железничка
станица - контрола комуналног реда

14 Предшколска установа "Јелица
Обрадовић" - контрола комуналног реда

IV ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ НАДЗОР

Комунални инспектори у Одсеку за комуналну инспекцију Управе ГО Младеновац
подељени су у 4 екипе које покривају територију ГО Младеновац.

I екипа покрива део територије ужег градског центра Младеновца, приградску МЗ:
Међулужје и сеоске МЗ: Велика Иванча, Пружатовац, Мала Врбица, Јагњило.

II екипа покрива део територије ужег градског центра Младеновца, приградске МЗ:
Село Младеновац, Рајковац и Драпшин и сеоске МЗ: Влашка, Дубона.

III екипа покрива део територије ужег градског центра Младеновца, приградске МЗ:
Границе и Баташево и сеоске МЗ: Ковачевац, Велика Крсна и Рабровац.

IV екипа покрива део територије ужег градског центра Младеновца, приградску МЗ
Селтерс и сеоске МЗ: Кораћица, Амерић, Марковац, Шепшин и Сенаја.

V ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, ОДНОСНО
ДЕЛАТНОСТИ И АКТИВНОСТИ

Окосницу планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. Зависно
од процењеног степена ризика, утврђује се динамика и учесталост редовног (планираног) или
ванредног инспекцијског надзора. У циљу делотворнијег инспекцијског надзора и сузбијања
делатности или активности нерегистрованих субјеката , усклађује планове инспекцијског
надзора, предлаже предузимање заједничких мера и рангира надзиране субјекте према
ризичности, зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће њеног настанка те
реагује благовремено и ефикасно на процењени висок и критичан ризик. Поред праћења и
анализе стања у области инспекцијског надзора инструмент процене ризика су и контролне
листе помоћу којих се мери усклађеност субјеката са прописима и установљава стање
законитости и безбедности у надзираној области. Контролне листе објављене су на интернет
страници: http://www.mladenovac.gov.rs/index.php/e-uprava/inspekcije/kontrolne-liste-komunalna-
inspecija. Процена ризика у највећој могућој мери одговара стварном стању ризика
дефинисаном на основу расположивих информација и података, стручног мишљења, сазнања и
знања и искуства инспектора. У свим случајевима где није могуће обезбедити одговарајуће
информације и податке за све критеријуме процене ризика користиће се корективни фактор.



табела бр. 3

област инспекцијског надзора процењени
ризик

незна-
тан

низак средњи висок крити
-чан

1 Држање домаћих животиња и
кућних љубимаца висок

2 Јавна паркиралишта низак

3 Комунални ред висок

4 Одржавање чистоће висок

5 Одржавање гробља и сахрањивање средњи

6 Одвођење и пречишћавање
атмосферских и отпадних вода висок

7 Пречишћавање и дистрибуција
воде висок

8 Пијаце низак

9 Постављање башта угоститељских
објеката висок

10 Узнемиравање грађана из
угоститељских објеката средњи

11 Оглашавање критичан

12 Постављање тезги средњи

13 Постављање привремених објеката средњи

14 Улице, локални и некатегорисани
путеви висок

15 Уређење паркова средњи

16 Јавна расвета низак

17 Амброзија висок

VI ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

табела бр. 4

област инспекцијског надзора период вршења инспекцијског
надзора

1 Држање домаћих животиња и кућних љубимаца сваког месеца по представкама
2 Јавна паркиралишта март и октобар
3 Комунални ред сваког месеца
4 Одржавање чистоће сваког месеца



5 Одржавање гробља и сахрањивање фебруар, септембар

6 Одвођење и пречишћавање атмосферских и
отпадних вода сваког месеца

7 Пречишћавање и дистрибуција воде сваког месеца
8 Пијаце мај, септембар

9 Постављање башта угоститељских објеката март- новембар

10 Узнемиравање грађана из угоститељских објеката током целе године по
представкама

11 Оглашавање сваког месеца
12 Постављање тезги мај, новембар

13 Постављање привремених објеката мај, новембар

14 Улице, локални и некатегорисани путеви током целе године
15 Уређење паркова и зелених површина април, август
16 Jавна расвета мај, септембар
17 Амброзија током целе године

VII ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Редован инспекцијски надзор вршиће се у складу са планом инспекцијског надзора
приказаном у табели бр. 4 .

Ванредан инспекцијски надзор вршиће се по писаној пријави грађана и по
електронским пријавамс путем: Службе за комуникације и координацију односа са грађанима
Градске управе града Београда и грађанина инспектора ГО Младеновац.

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

Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене над надзираном субјектом у оквиру редовног и ванредног.

Канцеларијски инспекцијски надзор вршиће се у просторијама инспекције увидом у
акте, податке и документацију надзираног субјекта.

Теренски инспекцијски надзор вршиће се код редовних, варедних, допунских и
контролних инспекцијских надзора увидом на локацији надзираног субјекта.

VIII ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ

табела бр. 5

р.б. назив радног места звање
број
извршилаца

1

Начелник Одељења за инспекцијске
послове и послове извршења Управе
ГО Младеновац самостални саветник 1

2 Шеф одсека за комуналну инспекцију саветник 1
3 Комунални инспектор саветник 8



IX ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА
ИНСПЕКЦИЈЕ

Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља превентивно
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и
саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима,
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са
препорукама и сл. Поред превентивног деловања комунална инспекција, у циљу брзог и
делотворног реаговања на појаве незаконитости, небезбедности и спречавања штете, изриче
мере за отклањање законитости и посебне мере наредбе и забране, као и казнене мере -
подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога како би
се постигло усклађивање стања са законом, другим прописом и безбедношћу.

Превентивно деловање инспекције утиче на смањење ризика, односно штетних
последица и вероватноће њеног настанка и обављаће се кроз правовремено информисање
јавности:

1.Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листи.
2. Пружање стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту.
3. Предузимање превентивних инспекцијских надзора.
4. Постављање информација на званичну интернет страницу инспекције.

X ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊА АКТИВНОСТИ НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА

У циљу спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих
субјеката на територији ГО Младеновац вршиће се редовне саветодавне посете и предузимати
превентивне мере деловања које обухватају упознавање надзираних субјеката са законским
обавезама и последицама које проистичу из непридржавања истих.

XI ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

Увидом у службену евиденцију Одсека за комуналну инспекцију о поступањима која се
од примене новог закона о инспекцијском надзору сврставају у ванредни инспекцијски надзор
очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у планираном периоду je око 800.


