
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ЧАЧАК 
Градска управа за инспекцијски надзор 
Комунална инспекција   

 
 

 На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору, Комунална инспекција Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка, доноси 

ПЛАН  

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

 

1. План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског 

надзора и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, осим 

када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају. 

Инспекцијска контрола комуналне инспекције Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка усмерена је на  успостављање комуналног реда, одржавање чистоће,  контролу 

заузећа јавних и других површина постављањем башти угоститељских објеката, привремених и 

покретних објеката, контрола обављања трговине са покретних средстава и опреме, контрола 

услова за држање држања домаћих животиња, одржавање стамбених зграда, поштовања кућног 

реда, коришћење  јавних паркиралишта, одржавање инсталација водовода и канализације, 

одржавање гробља, поштовање радног времена угоститељских објеката и др.   

        

2. Извршиоци, опрема  и организација  

Послове инспекцијског надзора обавља 13 комуналних инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка по планираној територијалнoj подели терена по насељима или 

улицама.  

3. Правни основ  

Комунална инспекција поступа сходно одредбама Закона о комуналним делатностима, 

Закона о инспекцијском надзору, Закона о општем управном поступку, Закона о становању и 

одржавању зграда, Закона о трговини и одлукама Града Чачка. 

  

4. Врсте и мере у поступку инспекцијског надзора  

Поред редовног-планираног инспецијског надзора комунална инспекција врши и 

ванредне инспецијске контроле инициране представкама грађана, прати и анализира стање у 

области инспекцијског надзора и делокруга рада комуналне инспекције са освртом на процене 

ризика, сачињава евиденције, извештаје, усклађује и координира инспекцијски надзор са другим 

инспекцијским органима, предузима превентивне активности и предлаже органима државне 

управе и јединици локалне самоуправе и другим имаоцима јавних овлашћења предузимање 

активности и мера на које су овлашћени.   

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 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, изриче мере за отклањање незаконитости 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.  

 

5.  Редовни инспекцијски надзори 

 

Р.Б           Активности и контроле  Степен 

ризика  

  

Учесталост  

  

Период  

1.  Контрола обављања 

комуналних делатности  

      

 Контрола ЈКП „Комуналац“ 

(управљање комуналним отпадом, 

одржавање чистоће, управљање 

пијацама) 

висок Квартално У току целе 

године 

 Контрола ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци (управљање 

комуналним отпадом, одржавање 

чистоће, испорука воде) 

висок квартално У току целе 

године 

 Контрола ЈКП „Градско зеленило“ 

(одржавање јавних зелених 

површина, одржавање гробља) 

висок Квартално  У току целе 

године 

 Контрола ЈКП „Водовод“ 

(одржавање инсталација водовода 

и канализације) 

висок Квартално У току целе 

године 

 Контрола ЈКП „Парконг сервис“ 

(одржавање јавних паркиралишта) 

висок Квартално У току целе 

године 

 Контрола ЈКП „Чачак“ (контрола 

испоруке топлотне енергије) 

висок Октобар-април У току грејне 

сезоне 

 Контрола ЈП „Градац“ Чачак 

(контрола одржавања тргова, 

платоа, пешачких стаза и сл., 

одржавање јавне расвете) 

висок Квартално  У току целе 

године 

2. Комунални ред    

  

  

  

Контрола површина око зграда, 

дворишта индивидуалних 

објеката, дворишта пословних 

објеката и сл. 

средњи  по пријавама 

грађана  

У току целе  

године  

Контрола површина јавне 

намене и површина у јавном 

коришћењу   

висок  свакодневно У току целе  

године  

Контрола остављања хаварисаних 

и нерeгистрованих возила и других 

ствари на површинама јавне 

намене и површинама у јавном 

коришћењу  

  

висок  

  

  

недељно  

  

  

У току целе  

године  

https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf


  

  

Контрола уклањања снега и леда 

са површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу и 

леденица са истурених делова 

зграда  

  

висок  

  

  

свакодневно  

  

  

Новембар-март  

3.  Оглашавање  средњи  свакодневно У току целе 

године 

4.  Одржавање чистоће          

  

  

Чишћење јавних површина  средњи  месечно У току целе  

године  

Заштита чистоће на јавним 

површинама  

средњи  свакодневно У току целе  

године  

5. Контрола примене одредаба 

Закона о становању и одржавању 

зграда (регистрација СЗ, контрола 

рада управника и професионалних 

управника, придржавање општих 

правила кућног реда и др.)  

средњи  По пријавама 

грађана и управника 

У току целе  

године  

6. Контрола примене одредаба 

Закона о трговини (трговина у 

преносивим продајним објектима-

тезга, аутомат и сл. средства и 

опрема), са покретних средстава и 

опреме, истицање пословног 

имена, матичног броја и адресе и 

броја из одговарајућег регистра 

висок квартално У току целе 

године 

 

7.  Контрола услова за држање 

домаћих животиња 

средњи  По пријавама 

грађана  

У току целе  

године  

8.  Контрола постављених 

привремених објеката (киосци, 

билборди) 

висок  месечно У току целе  

године  

9.  Контрола тезги и других покретних 

објеката  

средњи  месечно  У току целе  

године  

10.  Контрола башти угоститељских 

објеката  

висок  месечно  У току целе  

године  

11.  Контрола поштовања радног 

времена угоститељских објеката  

висок    

Квартално и по 

пријавама грађана  

  

У току целе  

године  



12.  Активности везане за ванредне 

ситуације:мере за спречавање и 

сузбијање заразне болести 

COVID-19, поплаве, високе и ниске 

температуре, хаварије и друге 

хитне мере на спречавању и 

отклањању непосредно опасности 

по здравље и живот људи и 

животну средину 

  

висок  

  

  

По потреби и по  

хитном подступку  

  

  

У току целе  

године  

13.  Контрола комуналног реда 

приликом одржавања сабора и 

других манифестација на 

отвореном („Купусијада“ у 

Мрчајевцима, Сабор фрулаша у 

Прислоници и др.) 

  

средњи  

  

  

свакодневно  

  

За време 

манифестација  

14.  Заједнички инспекцијски надзор 
са другим инспекцијама и 
комуналном милицијом (контрола 
угоститељских објеката, вршење 
нелегалне продаје и др.)  

  

висок  

Уз договор и  
координацију са  
другим инспекцијама  

  

У току целе  

године  

15.   Предузимање и других мера и 

активности за спречавање 

обављања делатности 

нерегистрованих субјеката  

  

висок  

Месечно  у поступку  

редовних 

инспекцијских 

контрола   

У току целе  

године  

  

6. Ванредни непланирани инспекцијски надзори по представкама грађана  

Поред редовног-планираног инспекцијског надзора Комунална инспекција свакодневно 

врши пријем и  разврставање  представки правних и физичких лица и оцењује разлоге за 

покретање поступака по службеној дужности  а у циљу заштите јавног интереса. Представке 

имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство 

странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе. Инспектор неће покренути 

поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик или је 

посреди злоупотреба права. Како је инспекцијски надзор сразмеран процењеном ризику, ток и 

брзина поступања инспектора по представци зависиће од процењеног степена ризика, тако да 

предност има виши степен ризика  (безбедност, живот и здравље људи, животна средина, јавни 

приходи). Комунални инспектори у законском року обавештавају подносиоца представке о 

предузетим мерама.   

7. Остале планиране активности  

- Анализа представки грађана у циљу процене ризика по областима и територији надзора, и 

потребе планирања , динамике и учесталости инспекцијског надзора.   

- Сачињавање евиденција, извештаја, усклађивање и координиција инспекцијског надзора са 

другим инспекцијским органима. 

 

8. Мере и задаци  за  ублажавање и смањење ризика  

а)  На основу процене ризика и евиденције података о инспекцијском надзору у 2020. години, 

стања на терену и анализе представки грађана у претходном периоду, у 2021. години планира 



се учесталији и појачан инспекцијски надзор субјеката код којих је процењен висок или критичан 

ризик:  

- Субјеката који постављају баште угоститељских објеката и привремене објекте на јавним 

и другим површинама без одобрења надлежног органа,  

- Власника или корисника неуређеног и неизграђеног грађевинског земљишта (запуштене 

и непокошене парцеле ), 

- Субјеката који одлажу отпад на јавним површинама,   

- Субјеката који остављају хаварисана и нерегистровна моторна возила на површинама 

јавне намене и површинама у јавном коришћењу чиме се врши ометање коришћења 

улице или пута.  

 

С обзиром да није могуће предвидети све неповољне околности и појаве и обим 

ванредних надзора, комунална инспекција  у  случају промене стања на терену на основу 

којих је процењен ризик и сачињен план,  ускладиће процену ризика и план рада са  

новонасталим околностима. План се може проширити, изменити и допунити и  доношењем 

нових законских и подзаконских аката.  

  

 План сачинио: 

Микаило Пузић 


