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Општи подаци
Годишњи план рада комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове
Општинске управе општине Кнић за 2019. годину донет је на основу члана 10. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 други закон и 95/18).
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције садржи општи приказ
задатака и послова, као и непосредну примену закона и других прописа.
Сврха доношења годишњег плана инспекцијског надзора јесте повећање
транспарентности рада комуналне инспекције, као и институционално јачање
инспекцијских служби уопште које имају за циљ стварање и јачање поверења грађана у
органе локалне самоуправе.
Основни циљеви годишњег плана инспекцијског надзора комуналне инспекције
јесу непосредна примена закона и других прописа, односно планираних мера и активности
превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за спречавање
обављања делатности, као и вршења активности нерегистрованих субјеката. Подизање
свести грађана и увид у надлежности и обимност рада комуналне инспекције су такође
један од циљева који се желе постићи израдом овог плана, са посебним акцентом на
превентивно деловање, као једно од веома важних средстава у остварењу циљева.
Послове из надлежности комуналне инспекције на територији општине Кнић
обављају два инспектора са високом стручном спремом.
Послови инспектора: обавља послове инспекцијског надзора на спровођењу
Закона о комуналним делатностима, подзаконских аката и општинских одлука о заштити
комуналних објеката, уређењу и чистоћи насељених места. У вршењу инспекцијског
надзора комунални инспектор је овлашћен да контролише да ли се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом, подзаконским актима и општинским одлукама, да
контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима, да изриче
и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по одлукама које доноси Скупштина
општине и предузима и друге мере утврђене законом и актима Скупштине општине.

Прописи по којима поступа комунална инспекција
Закони:
1. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18 други закон и
95/18)
3. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)
4. Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 53/10 и 10/13)
5. Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр. 6/16)
6. Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/16)
7. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13, 13/16 и 98/16)
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Одлуке Скупштине општине Кнић:
1. Одлука о одржавању чистоће на територији општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“ бр. 11/17)
2. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Кнић
(„Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/17, 18/17 и 19/18)
3. Одлука о условима и начину организовања послова у обављању комуналне
делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења отпадних
вода („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 6/09, 9/15 и 14/18)
4. Одлука о монтажним објектима привременог карактера на површинама јавне
намене („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 2/10)
5. Одлука о одређивању радног времена у области угоститељства, трговине,
занатства и услуга („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 6/04 и 8/05)
6. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист Региона Шумадије и Поморавља“
бр. 7/89)
7. Одлука о пијацама („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 13/05 и 15/13)
8. Одлука о симболима општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 22/18)
9. Одлука о подизању и одржавању споменика на територији општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 17/16)
10. Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“ бр. 29/18)
11. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 17/16)
12. Одлука о јавној расвети општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 8/17)
13. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 11/17)
14. Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на
територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 26/18)
15. Одлука о димничарским услугама („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 26/18)
16. Одлука о јавном линијском превозу на територији општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“ бр. 26/18)

Однос извршених редовних и ванредних надзора
Активности комуналне инспекције обављају се као:
Редован инспекцијски надзор, врши се према годишњем плану инспекцијског
надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се када је неопходно да се, сагласно
делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно
ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се
после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или
критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се
поступа по представци правног или физичког лица.
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Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредан
надзор код истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног
инспекцијског надора делимично или у целости поклапају или су повезани.
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршених мера које
су предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора.
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом
захтева надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски
надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском
надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који
не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног
инспекцијског надзора.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције,
на лицу места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје,
просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете,
акте и документацију надзираног субјекта.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама
инспекције, увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.

Месечни план рада
Приликом израде плана рада комуналне инспекције за 2019. годину, узети су у
обзир сви надзори и контроле из претходног периода који се односе на примену закона и
подзаконских аката, а који су у надлежности ове инспекције.
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за
инспекцијски надзор, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера и
контролу истих у оквиру рада Одељења за инпекцијске послове, спроводе се и
непланиране активности за које је такође потребно планирати време.
Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана,
примљене електронском поштом, телефонским пријавама као и непосредним запажањем
инспектора на терену.
Укупан број дана у години
Викенди
Годишњи одмори
Празници
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
Редовни инспекцијски надзор
Ванредни инспекцијски надзор
Едукација
Састанци

365
104
30
9
222
130
70
12
10
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ЈАНУАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола зимског одржавања улица и тротоара
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Израда годишњег извештаја о раду комуналне инспекције за 2018. годину
- Архивирање предмета заведених под бројем 355
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
ФЕБРУАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола зимског одржавања улица и тротоара
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса
МАРТ 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола по Закону о становању и одржавању стамбених зграда
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса
АПРИЛ 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола уклањања растиња (међа) поред општинских и некатегорисаних путева
- Контрола заузећа јавних површина монтажним објектима
- Контрола јавне расвете
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса
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МАЈ 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола уклањања растиња (међа) поред општинских и некатегорисаних путева
- Контрола заузећа јавних површина монтажним објектима
- Контрола јавне расвете
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса

ЈУН 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола уклањања растиња (међа) поред општинских и некатегорисаних путева
- Контрола радног времена угоститељских и трговинских објеката
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса

ЈУЛ 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса

АВГУСТ 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса
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СЕПТЕМБАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола радног времена угоститељских и трговинских објеката
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса
ОКТОБАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола уклањања растиња (међа) поред општинских и некатегорисаних путева
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Израда плана инспекцијског надзора за наредну годину
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса

НОВЕМБАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола уклањања растиња (међа) поред општинских и некатегорисаних путева
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Спровођење акције хуманог хватања и збрињавања напуштених паса

ДЕЦЕМБАР 2019.
- Редовна контрола одржавања комуналног реда
- Контрола зимског одржавања улица и тротоара
- Инспекцијски надзор по захтеву странке
- Ванредни инспекцијски надзори
- Послови зоохигијене (уклањања конфиската и излазак на терен због уједа паса
луталица)
- Архивирање предмета заведених под бројем 355.
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Табела: План активности по месецима.
Активности
Редовна контрола одржавања
комуналног реда
Контрола зимског одржавања
улица и тротоара
Контрола уклањања растиња (међа)
поред општинских и некат. путева
Контрола по Закону о становању и
одржавању зграда
Редовна контрола заузећа јавних
површина монтажним објектима
Контрола радног времена
угоститељ. и трговинских објеката
Контрола јавне расвете
Контрола инспектора по захтеву
странке
Ванредне контроле
Израда плана инспекцијског
надзора за наредну годину
Израда извештаја о раду за
претходну годину
Архивирање предмета
Послови зоохигијене (уклањања
конфиската и излазак на терен због
уједа паса луталица)

I

II

х

х

х

х

III IV V

х

х

х

VI VII VIII IX X

XI XII

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

x

x

x

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Процена ризика
Табела: Ниво ризика

ЛЕГЕНДА
1

2

3

Јавно осветљење
Јавне зелене површине
Пијаце
Одржавање чистоће
Истицање радног времене угоститељских, трговинских и занатских
објеката
Бесправно заузимање јавне површине
Сакупљање и изношење комуналног смећа и одржавање депонија

4

Обављање делатности зоохигијене
Сакупљање, одвођење атмосферских вода

5

Снабдевање потрошача пијаћом водом
Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Драган Дамљановић
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