
Прописи по којима поступа комунална инспекција 

 

 

1. Закон о општем управном поступку; (Сл.гл РС бр.18/16)  

2. Закон о комуналним делатностима  (Сл.гл РС бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018)  

3. Закон о прекршајима (Сл.гл РС бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС 

РС)  

4. Закон о инспекцијском надзору  (Сл.гл РС бр. 36/15, 44/18 - др. закон, 

95/18)  

5. 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)  

6.Закон о становању и одржавању зграда (Сл.гласник РС  бр. 104/2016) 

7. Уредба владе о начину уништавања коровске биљке амброзије (Сл.гласник 

РС  бр. 69/2006)  

8. Одлука о обављању комуналних делатности  ( „Сл. лист. Општине Врбас“ 

пречишћен текст,  бр. 5/2018, 18/18 и 23/18)  

9. Одлука о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на 

територији Општине Врбас („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 7/2019)  

10.  Одлука  о радном времену угоститељских објеката(„Сл. лист. Општине 

Врбас“ бр. 27/2018)  

11. Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на 

територији општине Врбас („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 15/2010 и 13/2017)  

12. Одлука о држању домаћих животиња(„Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 

1/2010 и 13/2017)  

13. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 

11/2014, 13/2015, 18/2016, 9/2017 и 29/2017)  

14. Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у 

јавну канализацију („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 3/2007, 13/2015 и 13/2017) 

15. Одлука о постављању привремених и монтажних објеката билборда и 

мегабилборда на територији Општине Врбас („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 

5/2014, 22/2015 и 29/2017) 

16. Одлука о паркирању и паркиралиштима на територији Оштине Врбас 

(„Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 10/2018 и 18/2018) 
17. Одлука о о начину утврђивања назива улица и тргова и означавању 
насељених места, улица и тргова на територији општине Врбас  („Сл. лист. 
Општине Врбас“ бр. 18/2018) 
 

* поверени део Закона о трговини  (Сл.гл РС бр. 55/2019) 

 

 


