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1. УВОД
Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове општинске
управе Врбас сачињава Годишњи план инспекцијског надзора комуналне
инспекције за 2019. годину, у складу са чланом 10. Закона о
инспекцијском надзору (Сл.гласник РС, бр. 36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције
садржи општи приказ задатака и послова, непосредне примене закона и
других прописа и праћење стања из области комуналне делатности, на
територији општине Врбас у 2019. години.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора комуналне
инспекције
општине Врбас
је
повећање
ефективности
и
транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу
Општине Врбас и:
1. Непосредну примену Закона и других прописа,
2. Спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним
стварима у првом степену,
3. Праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на
терену, на територији Општине Врбас,
4. Превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења
циља инспекцијског надзора;
Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске
управе Врбас обавља послове на територији општине Врбас са седиштем у
Врбасу, улица Маршала Тита бр. 89.
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора комуналне
инспекције су: непосредна примена закона и других прописа тј.,
планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и
планираних мера и активности у циљу континуираног и квалитетног
пружања комуналних услуга, очекивани обим ванредних инспекцијских
надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као
и други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског
надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције
садржи податке и специфичне циљеве који се планирају у 2019. години, а
који су везани за Програмске активности комуналне инспекције у
Општинској управи Врбас, одговорност за реализацију задатака и
активности, као и рокове у којима их треба реализовати.

Инспекцијски надзори спроводе се употребом метода и техника
прописаних законским и подзаконским актима, који су темељ за
поступање инспекције, уз коришћење контролних листи.
Послови и задаци из Годишњег плана комуналне инспекције
Општинске управе Врбас се обављају свакодневно, како у седишту, тако
и на терену на територији општине Врбас.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Организациона структура комуналне инспекције
- Одељење за инспекцијске послове
- Комунални инспектор
- Комунални редар

Табела 1. Број расположивих службених лица за спровођење
инспекцијских надзора Комуналне инспекције

Број
Назив службеног места за спровођење инспекцијских
надзора
извршиоца
Руководилац одељења за инспекцијске послове
1
1

Заменик руководиоца одељења за инспекцијске послове

5

Комунални инспектор

4

Комунални редар

3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА
2019. ГОДИНУ

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова
поверених законом, као и надзор над применом других прописа из области комуналне
делатности.
Назив
Програм
(коме
припада)

Комунална инспекција
Одељење за инспекцијске послове

Закон о општем управном поступку; (Сл.гл РС бр.18/16)
Закон о комуналним делатностима (Сл.гл РС бр. 88/11 и 104/2016)
Закон о прекршајима (Сл.гл РС бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 – Одлука УС)
Закон о инспекцијском надзору (Сл.гл РС бр.36/15)
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. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова (Сл.гласник бр. 43/93)
9. Одлука о обављању комуналних делатности ( „Сл. лист. Општине Врбас“ пречишћен
текст, бр. 5/2018)
10. Одлука о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на
територији Општине Врбас („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 29/2017 и 9/2018 )
11. Одлука о радном времену угоститељских објеката(„Сл. лист. Општине Врбас“ бр.
Правни основ 1/2010, 13/2017 и 29/2017)
12. Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији
општине Врбас („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 15/2010 и 13/2017)
13. Одлука о држању домаћих животиња(„Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 1/2010 и
13/2017)
14. Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 11/2014, 13/2015,
18/2016, 9/2017 и 29/2017)
15. Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију („Сл. лист. Општине Врбас“ бр. 19/2004, 13/2015 и 13/2017)
16. 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)
17. Одлука о паркирању и паркиралиштима на територији Оштине Врбас („Сл. лист.
Општине Врбас“ бр. 10/2018)
18. Одлука о кућним бројевима на територији Општине Врбас („Сл. лист. Општине
Врбас“ бр.)
Одговорно
Комунални инспектори и редари
лице
1.
2.
3.
4.
5.

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори и
редари.
Комунални инспектор:
је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом, а за свој рад је лично
одговоран. Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних
лица и других правних лица и физичких лица, налаже спровођење неопходних мера
записнички или решењем, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве
за привредне преступе и издаје прекршајне налоге.
Опис

Циљ 1

Индикатор 1.1

Комунални редар:
Врши контролу поштовања одредби општинске Одлуке о обављању комуналне
делатности, врши сталну контролу поштовања комуналног реда на јавним површинама,
контролише одржавање комуналног реда, чистоће на јавним зеленим површинама,
улицама, контролу одржавања јавног реда, јавних објеката, аутобуске станице, јавних
дечијих игралишта, паркова и других јавних места и сачињава записнике о затеченом
стању.
1. Надзор над радом јавних комуналних предузећа која пружају комуналне услуге:
контрола обављања комуналних делатности по основу уговора о финансирању
поверених послова;
надзор над извршењем квалитета обављања комуналних
делатности;
2. Надзор из области уређења грађевинског земљишта: надзор над одржавањем
комуналних објеката и уређаја на површинама јавне намене; надзор над враћањем јавне
површине у првобитно стање;
3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне.делатности:
одржавања јавне хигијене у насељеним местима општине Врбас; одвожења и
депоновања смећа ;одржавања зелених и рекреативних површина;обављања делатности
одржавања гробља и сахрањивања; послова зоохигијенске службе;пружања пијачних
услуга;одржавања улица, путева и других јавних површина ;пружања услуга
снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода;пружања услуга
снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња;коришћења јавних
паркиралишта;придржавања прописаног радног времена угоститељских и других
објеката у граду; постављање и начин коришћења привремних и монтажних објеката на
територији општине Врбас.
Ниво законитости у константном и функционалном обављању послова из области
комуналне делатности.
Укупан број извршених инспекцијских надзора

Алтернатива:
Индикатор 1.2

Проценат надзора без утврђених неправилности
Однос извршених редовних и ванредних надзора

Редован - планиран инспекцјски надзор се врши према годишњем плану
Ванредан инспекцијски надзор се врши по захтеву надзираног субјекта, по поднеску
грађана, лично, телефонски или електронским путем ради предузимања хитних мера за
спречавање или отклањање непосредне опасности по животну средину или живот и
Индикатор 1.3 здравље људи
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности или поводом захтева
надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се врши ради контроле извршења наложених мера које
су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног
инспекцијског надзора
Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције,
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта

Р
Б

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи

ЗАДАТАК /
АКТИВНОСТ

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности
морамо
предузети?

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

РОК У КОЈЕМ
ОДГОВОРНА СЕ ЗАДАТАК
ОРГАНИЗАЦИО / АКТИВНОСТ
НА ЈЕДИНИЦА
МОРА
ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

Ко је одговоран Када задатак/
за спровођење
активности
Како меримо задатке/
активности и
мора бити
активности
задатака
завршен

Број донетих решења,
Инспекцијским
број сачињених
надзором на терену,
Спровођење
запиника, број донетих
сарадњом са другим
Закона из области
закључака о дозволи
1
надлежним
извршења, број
комуналне
инспекцијама и
покренутих
делатности
правосудним органима,
прекршајних пријава и
и МУП РС
налога

Одељење за
инспекцијске
пословекомунална
инспекција

Континуирано
и по потреби

Закон

Број донетих решења и
записника, поденетих
прекршајних пријав и
налога

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Континуирано
и по потреби

Одлуке

Месечна,
шестомесечна и
годишња анализа
података на нивоу
одељења

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Континуирано

Извештај

Спровођење
2 општинских
одлука

Инспекцијски надзор
на терену

Обрада и анализа
података о
Обрада и анализа
3 обављеном
записника, решења,
прекр. налога и пријава
инспекцијском
надзору

Обука,
оспособљавање,
семинари,
едукације у
Припрема, планирање, Праћење иновација,
вршењу
упућивање,
норми и стандарда у
4 инспекцијског
оспособљавање
области инспекцијског
надзора и
комуналних инспектора
надзора
примена прописа
из области
комуналне
делатности
Припрема и
спровођење
инспекцијских
надзора
- планирање и
5
усклађивање
рада инспектора
у складу са
законским
прописима

Праћење промена
Поштовање законских
законских прописа и
рокова и њихова
одлука Општине Врбас
примена

Израда годишњег
извештаја

40 сати рада по
инспектору

Припрема и
Координација рада у
Број новоотворених
извршавање
оквиру Општинске
предмета, прекршајних
осталих редовних управе Врбас, отварање налога, остварен број
6
послова у оквиру предмета, праћење рока састанака у оквиру
извршења истог и друге Општинске управе
инспекцијског
техничке припреме.
Врбас
надзора

Превентивно
деловање
7
комуналне
инспекције

Правовремено
информисање јавности:
објављивањем важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора,
пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту или
лицу које остварује
одређена права у
Праћење и анализа
надзираном субјекту или
смањења броја
у вези са надзираним
противправних
субјектом, п редузимање
понашања из области
превентивних
комуналне делатности
инспекцијских надзора
Коментар:
п ревентивним
деловањем инспекције
утиче се на смањење
ризика, односно
штетних последица и
вероватноћу њеног
настанка.

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Примена закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Континуирано Примена Закона

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Континуирано

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Примена закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Одељење за
инспекцијске
половекомунална
инспекција

Примена закона,
Континуирано уредби, одлука,
правилника

Закон

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ЈАНУАР
• Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне
инспекције у целини за претходну годину.
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина у зимском
периоду
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас,
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
ФЕБРУАР
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина у зимском
периоду
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас,
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
МАРТ
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас
• Контрола радног времена.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контрола инспектора по захтеву странке
• Ванредне контроле.

АПРИЛ
• Акција пролећног уређења града и насељених места,
• Контрола одржавања јавних зелених и рекреативних површина,
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас
• Контрола постављања привремних и монтажних објеката
• Контрола рада ЈАЗИП-а
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
МАЈ
• Контрола одржавања јавних зелених површина
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола постављања привремених и монтажних објеката.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
ЈУН
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина .
• контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола постављања привремених и монтажних објеката.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
ЈУЛ
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина.
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас

• Контрола радног времена угоститељских објеката.
• Контрола постављања привремних и монтажних објеката
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.

АВГУСТ
• Спровођење Уредбе о уништавању коровске биљке Амброзије.
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола радног времена угоститељских објеката.
• Контрола постављања привремених и монтажних објеката.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
СЕПТЕМБАР
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола радног времена угоститељских објеката.
• Контрола постављања привремених и монтажних објеката.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
ОКТОБАР
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина,
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас,
• Контрола постављања привремних и монтажних објеката
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.

НОВЕМБАР

• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина у зимском
периоду
• контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас,
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
ДЕЦЕМБАР
• Редовна контрола одржавања комуналних објеката и јавних површина у зимском
периоду
• Контрола обављања комуналне делатности ЈКП “Комуналац“ Врбас
• Контрола испоруке топлотне енергије ЈКП „Стандард“ Врбас,
• Контрола ванпијачне продаје и продаје дувана и производа од дувана ван главног
продајног објекта.
• Контрола паркирања моторних возила на јавним површинама.
• Контроле инспектора по захтеву странака.
• Ванредне контроле.
• Ажурирање и архивирање предмета.

НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У
2019. ГОДИНИ

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, у
оквиру рада комуналне инспекције спроводе се и непланиране активности за
које је такође потребно издвојити одређено време.
Непланиране активности се односе на пријаве грађана, путем
„СИСТЕМА48“, запримљене електронске поште, телефонским пријавама, као
и непосредним запажањем инспектора на терену, контролних и допунских
инспекцијских надзора.

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ КОМУНАЛНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ

1

Незнатан ризик

2

Низак ризик

3

Средњи ризик

4

Висок ризик

5

Критични ризик

4. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Редовна размена искустава између инспекција и других државних
органа - унапређење рада инспектора.
Сарадња комуналних инспектора са другим инспекцијама, судским
органима, полицијом, покрајинским инспекторима, јавним предузећима и
другим органима.
Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку
инспектора ради ефикаснијег рада на терену, како би се ускладио
инспекцијски надзор са Законом о инспекцијском надзору и омогућила
квалитетна примена нових института и решења).

5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Г о д и ш њ и план инспекцијског надзора комуналне инспекције за
2019. годину ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у
складу са потребама.

Комунални инспектор

Руководилац Одељења за
инспекцијске послове
М.П.

_________________________________
Мане Грмуша

_______________________________
Милош Рогановић

