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Г о д и ш њ и   п л а н   и н с п е к ц и ј с к о г  н а д з о р а  К о м у н а л н е         
и н с п е к ц и ј е  з а  2019 г. 

Општи подаци: 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА: 

• Број инспектора Послове комуналне инспекције обављају Комунални инспектори: 

Стефан Гелевајчук, Софија Остојић и Братислав Иванић 

• Послови инспектора: Овлашћења, обавезе и надлежности уређени законским и 
подзаконским актима. 

• Напомена  

ЗАКОНИ: 1.Закон о комуналним делатностима  (Сл.гл РС бр.88/11 и 104/16) 

2.Закон о инспекцијском надзору  (Сл.гл РС бр.36/15) 

3.Закон о сахрањивању и гробљима  (Сл. гласник СРС“, бр. 20/77,     
    24/85 и 6/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 –  
    др. закон и 120/12 - одлука УС) 

4.Закон о  становању и одржавању зграда (Сл.гласник РСбр.104/16) 
5.Закон о трговини  (Сл.гл РС бр.53/10 и 10/13) 

6.Закон о туризму (Сл. гласник РС“, бр. 36/09 ...84/15), 

7.Закон о општем управном поступку; (Сл.гл РС бр.18/16) 
8.Закон о прекршајима (Сл.гл РС бр. 65/13) 
  

ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ КУЛА  

 

1.Одлука о обављању комуналних делатности  („Сл. лист. 

Општине Кула“ бр.  36/2016 и 6/2018) 

2.Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима 
и погребне услуге („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 28/13 и 6/18 ) 

3.Одлука  о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 

привременог карактера на јавним површинама на територији 

општине Кула („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 41/2016) 

4.Одлука о постављању плутајућих објеката –сплавова за 

обављање угоститељске делатности на водном земљишту канала 

Врбас-Бездан на територији општине Кула („Сл. лист. Општине 
Кула“ бр. 15/11, 7/12 и 6/18) 

5.Одлука о радном времену у угоститељским, малопродајним, 

занатским и другим објектима на територији општине Кула („Сл. 

лист. Општине Кула“ бр. 4/09 и 6/18) 
6.Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, 

пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист. Општине 

Кула“ бр. 13/2017) 
7.Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији 

општине Кула („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 8/2008 и 6/2018) 

8.Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада 

и отпада од рушења објеката („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 11/10 
и 6/18) 

9.Одлука о мерама , начину и условима уништавања коровске 

биљке амброзије („Сл. лист. Општине Кула“ бр. 19/06 и 6/18) 

10.Одлука о утврђивању и означавању насељених места, улица и 

тргова и начина утврђиваља кућних бројева и означ.бројева („Сл. 



 
 
 
 

• ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС    У   2019 

Инспекцијски надзор над применом прописа из комуналне области 
Инспекцијски надзор над применом одредби Закона о становању и одржавању зграда 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о трговини 
Инспекцијски надзор над применом појединих одредби Закона о туризму 

 

АКТИВНОСТИ У     ОКВИРУ                              

ПОСЛОВНОГ                ПРОЦЕС

А 

 

1. Надзор над радом јавних комуналних предузећа  која пружају  

комуналне услуге, одржавају комуналне објекте и уређаје на 
површинама јавне намене, као  и надзор привредних субјеката који 

обављају поверене послове из комуналне области; 

2. Надзор над  пословима  из области трговине и туризма : 

истицање назива пословног имена, продаја робе ван продајних 

објеката, контрола радног времена, обављање угоститељске 
делатности у објектима домаће радиности и сеоским 

домаћинствима 

3.Надзор над пословима из области  становања и одржавања  

    зграда 

4 Надзор над спровођењем закона и прописа из области 
комуналне.делатности: 

одржавања јавне хигијене у насељеним местима; одвожења и 

депоновања смећа ;одржавања зелених и рекреативних 

површина;обављања послова одржавања гробља и сахрањивања; 
пслова зоохигијене; пружања пијачних услуга; одржавање 

атмосферских канала; пружања услуга снабдевања водом и 

одвођења и пречишћавања отпадних вода;пружања услуга 
снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих 

животиња; одржавање димоводних објеката; коришћења јавних 

паркиралишта; послови зоохигијене ;  
5.Надзор над пословима планирања и изградње – постављање и 

уклањање привремених монтажних објеката. 

6.Надзор над пословима из области заштите пољопривредног 

земљишта  
 

 

лист. Општине Кула“ бр. 02/15 и 6/18) 

 



 

Реализација годи ш  Њ ег план а   за    2019: 

 

месец активности Индикатори 
резултата 
рада 

Однос 
ред/ванр
едни  

јануар • израда годишњег извештаја о раду  комуналне инспекције 

за 2018 годину, 

• редовна контрола одржавања   јавних површина у зимском 

периоду:пешачки тротоари, пешачки прелази, парковске 

површине  код надзираног субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП 

Водовод, 

• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног    

  субјекта ЈКП Радник, ЈКП Руском, 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја, 

• контрола испоруке топлотне енергије, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 

средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инспекцијск
и надзор 
се врши 
због пред. 

„хитних 
мера ради 
спречавања 
или 
отклањања 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 

Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

фебруар • редовна контрола одржавања   јавних површина у зимском   

 периоду код надзираног субјекта ЈКП Радник, ЈКП Руском  

• контрола примене одредби Закона о становању и 
одржавању зграда код надзираног субјекта: 
регистрованих стамбених заједница у насељу Кула 
•  контрола обављања комуналне делатности   код 

надзираног субјекта: ЈКП Комуналац 

• контрола одржавања комуналних објеказа и уређаја,  

• контрола испоруке топлотне енергије, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 

врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 

због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 

Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

март • редовна контрола одржавања комуналних објеката и 

јавних површина, 

• контрола обављања комуналне делатности код надзираног 

Број аката и 
контрола: 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 



субјекта:ЈКП Водовод, 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,   

• контрола примене одредби Закона о становању и  

одржавању зграда 

• контрола ванпијачне продаје робе, 

• редовна контрола радног времена малопродајних,  

  занатских и  угоститељских објеката, 

• контрола инспектора по захтеву странке, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

надзор се 
врши 
уторком и 
средом  

трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 

спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 

и  е маилом  

април • контрола  чишћења јавних површина ( атмосферски 

канали, одржавање пропуста испод колских прелаза) од 

стране грађана као надзираног субјекта 

• контрола одржавања зелених и рекреативних површина, 

• редовна контрола одржавања комуналних објеката и 

јавних површина, 

• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 

субјекта ЈКП Радник 

• контрола  одржавања комуналних објеката  и  уређаја,  

• контрола заузећа јавних површина, 

• контрола извршења поверених послова   
  комуналне зоохигијене, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  

трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 

спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 

и  е маилом  

мај • контрола одржавања јавних зелених површина код 

надзираног субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП Водовод 
• редовна контрола примене одредби Закона о становању и 

одржавању зграда 

• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног  

субјекта ЈКП Руском, ЈКП Радник  

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја  

• редовна контрола примене одредаба из Одлуке  о 

постављању  мањих  монтажних објеката, 

• контроле инспектора по захтеву странака. 

• ванредне контроле. 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  

трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 

спречавања 
Или отклањ. 



раду, инфо- 
рмације) 

непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 

48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

јун • редовна контрола примене Одлуке о радном времену 

малопродајних, занатских и угоститељских објеката код 

надзиранoг субјекта – угоститељски објекти регистровани на 

територији општине Кула 

• редовна контрола одржавања комуналних објеката и 

јавних површина, 

• контрола обављања комуналне делатности  од стране 

комуналних предузећа, 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја, 

• контрола заузећа јавних површина, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 

врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 

„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 

48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

јул • контрола примене Одлуке о уништавању коровске биљке  

  Амброзије на површинама јавне намене, 

• редовна контрола одржавања јавних зелених површина 

код надзираног субјекта: ЈКП Радник, ЈКП Руском 

• контрола обављања комуналне делатности  од стране 

комуналних предузећа,  

• редовна онтрола примене одредби Закона о туризму ( 

обављање угоститељске делатности у објектима домаће 

радиности), 

• контрола ванпијачне продаје, 

• контрола радног времена угоститељских објеката, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 

уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 

„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 

48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

август • контрола обављања комуналне делатности – снабдевање 

водом за пиће код надзираног субјекта ЈКП Комуналац Кула 

• контрола примене одредаба Одлуке о постављању 

привремених монтажних објеката-летње баште, 

• контрола обављања комуналне делатности  од стране 

комуналних предузећа, 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 

уторком и 
средом  



• контрола радног времена угоститељских објеката, 

• контрола ванпијачне продаје, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

 

ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 

се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 

по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

септембар • редовна контрола одржавања јавних површина ( чишћење  

атмосферских канала и пропуста испод колских прелаза) 

код надзираних субјеката (ималац стамбеног и пословног 

објекта) у насељеном месту Сивац, 

• редовна контрола примене одредби Закона о становању и  

одржавању зграда,  

• контрола обављања комуналне делатности  од стране 

комуналних предузећа , 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  

• контрола радног времена угоститељских објеката, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 

надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 

се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 

по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

октобар • редовна контрола одржавања димоводних и ложишних  

објеката и  уређаја код надзираних субјеката – власника и 

корисника стамбених и пословних  објеката на територији 

општине Кула, 

• редовна контрола производње и дистрибуције топлотне 
енергије, 
• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 

субјекта ЈКП Водовод 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  

• контрола заузећа јавних површина, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације) 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 

надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 

се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 
непосредне 
опасности, 

по пр.грађ. 
Систем-а 



 

 

 
 
 

 

 

48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

новембар • контрола одржавања комуналних објеката и  јавних 

површина у зимском периоду код надзираног субјекта: ЈКП 

Комуналац, ЈКП Водовод,  

• контрола обављања комуналне делатности   од стране 

комуналних предузећа, 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја,  

• контрола ванпијачне продаје, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  

4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 

непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  

децембар • редовна контрола одржавања јавних површина ( чишћење 

пешачких тротоара и стаза, парковских површина од наноса 

снега и леда) код надзираног субјекта ЈКП Комуналац, ЈКП 

Радник, ЈКП Водовод. ЈКП Руском, 

• контрола обављања комуналне делатности  код надзираног 

субјекта ЈКП Руском, ЈКП Радник, 

• контрола одржавања комуналних објеката и уређаја  

• контрола испоруке топлотне енергије, 

• контроле инспектора по захтеву странака, 

• ванредне контроле, 

• журирање и архивирање предмета, 

• израда месечног извештаја о раду. 

Број аката и 
контрола: 
( записници, 
служ.белеш. 
решења, за- 
ључци, прек. 
налози,зах- 
теви за пок. 
прекршај. 
поступка,  
обавешт., 
дописи, 
извештаји о 
раду, инфо- 
рмације 

Редован - 

планиран 
инспекцјски 
надзор се 
врши 
уторком и 
средом  
трајању од  
4 сата. 

Ванредан 
инс. надзор 
се врши 
због пред. 
„хитних 
мера ради 
спречавања 
Или отклањ. 

непосредне 
опасности, 
по пр.грађ. 
Систем-а 
48,,телефон
ских позива 
и  е маилом  



 
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ 

КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за послове 

комуналне инспекције 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 Одељења 

за инспекцијске послове: 

 

 

 
 
 

        
критичан ризик 

 
 
 

        
висок ризик 

 
 
 

        
средњи ризик 

 
 
 

        
низак ризик 

 
 
 

        
незнатан ризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1           2                  3          4            5  

 

Л   е   г   е   н   д   а 

1. Јавне зелене површине, јавно осветљење, сахрањивање и 
гробља 
 

2. Одржавање јавне хигијене, одржавање комуналних објеката, 
комунална зохигијена 

3. Испорука воде за пиће,одржавање комуналних депонија, 
заштита пољ.земљишта 

4. Радно време угоститељских, занатских и других објеката 
Ванпијачна продаја, одржавање унутрашње цевне мреже 

5. Одвођење отпадних вода, постављање мањих монтажних 
објеката,  



 

 


