
На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору (“ Сл.гласник РС“ број 36/2015,44/2018 и 

95/2018) Одељење за инспекцијске послове-одсек комуналне инспекције Општине Параћин 

сачињава:  

                           ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ  НАДЗОРА  

                                                  ЗА 2022.ГОДИНУ.     

                                         КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

                                               ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

                   Годишњи план Инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 

Комуналне инспекције Општине Параћин, непосредне примене Закона и других прописа, праћење 

стања на територији Општине Параћин из области комуналне делатности. 

                 Сврха доношења плана Инспекцијског надзора је повећање ефикасности и 

транспарентности, као и јачање поверења грађана у Локалну самоуправу Општине Параћин и то: 

                 1.Непосредну примену закона и других прописа, 

                 2.Спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену. 

                3.Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији 

Општине Параћин. 

               4.Превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског 

надзора - превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно штетних 

последица и вероватноће њеног настанка. 

 

                  Годишњи план инспекцијског надзора садржи опште и специфичне циљеве које је 

потребно остварити, задатке/програмске активности које је потребно спровести како би се ти циљеви 

остварили. 
 

                 Општинско веће Општине Параћин, донело је решење о образовању комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Параћин. 

                 Циљ образовања комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања 

и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између 

инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општине 

Параћин. 

                  Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора 

комуналне инспекције Општине Параћин, се обављају свакодневно како у свом седишту тако и на 

терену на територији Општине Параћин. 

 

РАДНИ ЦИЉЕВИ 

1.Редовни планирани инспекцијски надзори годишњим планом инспекцијског надзора за 2022. 

годину, над општинским јавним предузећима у погледу примене Закона о комуналним делатностима 

и скупштинских Одлука из области комуналних делатности.  



2.Рад по пријавама физичких и правних лица, захтеви странака за излазак комуналне инспекције на 

лицу места, предузимање хитних мера ради отклањање непосредне опасности за живот и здравље 

људи, кад је утврђен ризик висок или критичан, ванредне контроле одржавања комуналног реда.       

3.Састављање Записника о редовном, ванредном, допунском, мешовитом и контролном 

инспекцијском надзору, доношење Решења о наложеним мерама комуналне инспекције, контрола 

извршења Решења, квалитет и ефекат обављених послова на начин да се предмети решавају у 

законском року. 

4.Издавање прекршајних налога и подношење Захтева за покретање прекршајног поступка, рок у 

складу са Законом. 

5.Ажурирање и објављивање контролне листе саставног дела Записника и Годишњег плана рада 

комуналне инспекције за 2022. годину, и Годишњег извештаја о раду за 2021. годину на сајту 

Општине Параћин. 

 

Општи подаци: 

 

• Број инспектора - На крају 2021. године у комуналној инспекцији је 2 инспектора и то: један 

шеф одсека комуналне инспекције, 1 инспектор са високом стручном спремом. 

 

• Послови инспектора: 

 

 Обавља послове инспекцијског надзора који се односе на контролу да ли се комунална делатност 

обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона, контролише стање 

комуналних објеката, контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним 

условима, наређује уклањање предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно 

прописима општине, наређује извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, врши контролу држања и чувања домаћих животиња и кућних љубимаца (власнички 

пси-редовни надзор и ванредни надзор-поступање по пријавама), контрола рада службе зоохигјене, 

контрола предузимања мера по закону о заштити становништва од заразних болести, сачињава 

записнике, доноси решења и подноси прeкршajнe приjaвe. 

Комунални инспектор овлашћен за контролу превоза у друмском саобраћају обавља послове 

саобраћајног инспекцијског надзора над применом Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 

Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о јавним путевима, и одговарајућих одлука и 

то Одлуке о начину обављања и начину поверавања градског и приградског превоза путника, Одлуке 

о јавним и некатегорисаним путевима путевима на територији општине Параћин и Одлуке о такси 

превозу путника на територији општине Параћин. 

Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља један инспектор. 

 

 

КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА 

 

 

Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета и превоз терета за сопствене 

потребе. 

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора комунална инспекција 

процењује да је ризик низак у области јавног превоза терета и средњи у области превоза терета за 

сопствене потребе. 

Сходно процењеном ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити једном 

недељно током целе године, по пријавама и по службеној дужности. 

Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду мај-јун и септембар-октобар када 

је интензивнији превоз (превоз воћа и огревног дрвета) и када ће се поред редовних контрола вршити 

и ванредне контроле. 



Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године док ће ванредне контроле у 

назначеним периодима бити вршене ван редовног радног времена у поподневним односно вечерњим 

часовима и викендом (контрола осовинског оптерећења теретних возила које превозе шљунак). 

Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза ствари 

који буду затечени у обављању јавног превоза на територији општине Параћин и субјекти који су 

регистровани за превоз терета за сопствене потребе. 

Такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза коме се посвећује посебна пажња. 

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора комунална инспекција 

процењује да је ризик висок. 

Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на територији општине 

Параћин ће се обављати континуирано у току целе године. 

Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити 

викендом и ван редовног радног времена. 

Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама на територији општине Параћин а код 

привредних субјеката-правних лица и у њиховим пословним просторијама. 

Контроли такси превоза се посвећује посебна пажња имајући у виду да је општина Параћин донела 

прописе којима посебно уређује овај вид превоза путника. 

Контроле такси превоза ће се обављати континуирано током целе године у редовним и ванредним 

контролама у складу са потребама. 

Контроле такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, проверу поседовања решења о 

одобрењу обављања такси превоза на општине Параћин, проверу такси дозвола-ИД картона, начина 

наплате услуга и укључења таксиметра, као и рока важења појединих потврда. 

Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на поседовање 

важећих решења о регистрацији предузећа и радњи. 

Такође у контролама вршиће се провера обављања такси превоза на територији општине Параћин 

такси превозника који имају регистровану радњу на територији других општина. 
 

 

 

КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

У надлежности комуналне инспекције је и надзор над спровођењем Одлуке о јавним и 

некатегорисаним путевима на територији општине Параћин.  

У пословима контроле инспектори ће предузимати следеће мере : 

 

- забрањивати или обустављати извршење радова на путевима који се изводе противно прописима, 

наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбедност саобраћаја, наређивати 

обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева а који могу довести у питање 

сигурност пута и безбедност саобраћаја, наређивати рушење објеката, односно уклањање 

инсталација изграђених, односно постављених у заштитном појасу пута, наређивати рушење или 

уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња изграђених, остављених или подигнутих 

противно Одлуци о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Параћин, наређивати 

предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрањивати привремено саобраћај возила која 

због своје укупне тежине могу да нанесу штету путу, предузимати и друге мере и радње за које су 

овлашћени прописима. 

Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. Посебна пажња у раду се 

посвећује пријавама месних заједница и грађана који као странке учествују у поступку и пружају 

потребну подршку. 

Посматрајући контроле са временског аспекта инспектори ће у појединим временским периодима 

посебну пажњу посветити појединим врстама контроле и то: 

 Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева ће се вршити у периоду март-

април-мај и септембар-октобар-невембар, а по истеку законских рокова за њихово одржавање, 

 Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду децембар-јануар-фебруар, 



 Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити континуирано у току целе 

године а посебна пажња ће се посветити у периоду мај-јун-јул-август-септембар због извођења 

радова на санацији оштећења асфалтних коловоза. 

Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити континуирано у складу са 

потребама посла. 

На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора комунална инспекција 

процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега односи на сегмент одржавања путева (уређење обала 

и живица), док се за друге сегменте може рећи да је процењени ризик низак. 

У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са председницима месних заједница како 

би месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције уређења обала и живица, и на време обавестиле 

своје суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле казнене одредбе. 

 

 

• Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

 

 

ЗАКОНИ: 

 
 

1.Закон о општем управном поступку Сл.гл. РС 18/2016 и 95/2018 

2.Закон о комуналним делатностима Сл.гл РС 88/2011, 104/2016 и 95/2018 

3.Закон о прекршајима Сл.гл. РС 65/2013, 13/2016, 98/2016 и 91/2019   

4.Закон о трговини Сл.гл. РС 52/2019 

5.Закон о инспекцијском надзору Сл.гл. РС 36/2015, 44/2018 и 95/2018 

6.Закон о становању и одржавању зграда Сл.гл.РС 104/2016 и 9/2020 

7.Закон о превозу путника у друмском саобраћају Сл.гл. РС бр.68/2015, 83/2018, 31/2019 и 9/2020 

 

 

1. Одлука о обављању комуналне делатности на територији општине Параћин објављена у 

"Службеном листу општине Параћин", број 6/2021 од 30.03.2021. године 

 

2. Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог 

комуналног отпада са територије општине Параћин објављена у "Службеном листу општине 

Параћин", број 20/2019 од 03.09.2019. године   

     

3. Одлука о држању животиња објављена у "Службеном листу општине Параћин", број 6/2011 од 

02.06.2011. године са  

* изменама и допунама ове одлуке објављеним у "Службеном листу општине Параћин", бр. 

1/2014 од 16.01.2014. године 

 

4. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на територији општине Параћин објављена 

"Службеном листу општине Параћин" бр.14/2021 од 18.06.2021. године 

 

5. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији 

општине Параћин објављена у "Службеном листу општине Параћин" бр.3/2011 од 01.04.2011. 

године 

 

6. Одлука о управљању гробљима и сахрањивању  објављена у "Службеном листу општине 

Параћин" бр.20/2019 од 03.09.2019. године 

 

7. Одлуку о управљању пијацама објављена у "Службеном листу општине Параћин" бр.15/2021 

од 14.07.2021. године 

 



8. Одлука о такси превозу путника на територији општине Параћин објављена у "Службеном 

листу општине Параћин" бр.38/2019 од 28.12.2019. године 

 

9. Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Параћин објављена у 

"Службеном листу општине Параћин" бр.31/2019 од 15.11.2019. године  

 

10. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Параћин објављена у "Службеном 

листу општине Параћин" бр.7/2010 од 09.04.2010. године 

 

11. Одлука о начину обављања и начину поверавања градског и приградског превоза путника на 

територији општине Параћин  објављена у "Службеном листу општине Параћин" бр. 15/2021 од 

14.07.2021. године 

    

12. Одлука о јавним паркиралиштима објављена у "Службеном листу општине Параћин" 

бр.15/2019 од 24.07.2019. године  

 

13. Одлука о условима за вршење утовара и истовара робе из моторних возила објављена у 

"Службеном листу општине Параћин" бр.6/2011 од 02.06.2011. године  

 

14. Одлука о обезбеђењу јавног осветљења објављена у "Службеном листу општине Параћин" 

бр.15/2019 од 24.07.2019. године 

 

15. Одлука о димничарским услугама објављена у  "Службеном листу општине Параћин" 

бр.12/2019 од 27.06.2019. године 

 

16. Одлука о погребним делатностима објављена у  "Службеном листу општине Параћин" 

бр.9/2019 од 09.05.2019. године 

 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски надзор-

инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу 

истих и других активности у оквиру рада Одељења за инспекцијске послове спроводе се и 

непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно време. 

Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, путем пријемног места 

опште Управе, запримљене електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним 

запажањем инспектора на терену.  

I. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ: 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДБИ ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ: 

 НАЗИВ  СЛУЖБА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
ПРАВНИ 

ОСНОВ 
1.Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) 

2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (Сл.гл. РС бр.68/15, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020) 

3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (сл.гл. РС бр.68/15 и 41/2018) 

4. Закон о путевима (Сл.гл. Р.С. бр. 41/2018 и 95/2018)  

5. Закон о инспекцијском надзору (Сл.гл. Р.С. бр.36/2015, 44/2018 и 95/2018) 

6.Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Параћин (“Службени 

лист општине Параћин“ број 6/2021)  

7.Одлука о обављању комуналне делатности сакупљања, транспорта и 

депоновања чврстог комуналног отпада  са територије Општине Параћин 

(“Сл.лист општине Параћин “ број 20/2019)  

8.Одлука о такси превозу путника на територији општине Параћин ("Сл. лист 

општине Параћин" бр.38/2019) и друге одлуке 
 



ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 
 Комунални инспектор 

ОПИС Надзор 

Послове из надлежности комуналне инспекције извршава комунални инспектор. 

Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених 

Законом и Одлукама Скупштине Општине Параћин, и за свој рад је лично 

одговоран. Комунални инспектор има право и дужности да у вршењу инспекцијског 

надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од 

одговорних лица и других правних лица и физичких лица, прегледа објекте 

постројења и уређаје, налаже решењем отклањање недостатака, издаје прекршајне 

налоге односно прекршајне пријаве. Надзор над обављањем градског и приградског 

превоза путника у локалном превозу, и то: линијски, посебан линијски,ванлинијски 

и такси превоз путника, јавног превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и 

ствари; заустављање и паркирање возила; одржавање и коришћење паркиралишта; 

уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање јавног пута, његовог 

дела и путног објекта; техничку и другу документацију везану за изградњу, 

реконструкцију и одржавање јавног пута; хоризонталну и вертикалну саобраћајну 

сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење редовних и 

правилних мера заштите јавног пута; радове на изградњи, реконструкцији и 

одржавању јавног пута, његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у 

технички исправно стање јавних саобраћајних површина; увођење привременог 

режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају; 

 АКТИВНОСТИ 1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну 

делатност: 

контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа  

надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности; 

2. Надзор над радом ЈП из области урбанизма, грађ.земљишта, путева и изградње: 

надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката; 

надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката; 

надзор над враћањем раскопане јавне површине у првобитно стање; 

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

одржавања чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа; одржавања зелених и 

рекреативних површина; обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања; 

послова зоохигијенске службе; пружања пијачних услуга; одржавања јавне расвете; 

одржавања улица, путева и других јавних површина у граду; пружања услуга 

снабдевања водом, одвођења атмосферских вода и одвођења и пречишћавања 

отпадних вода; држања домаћих животиња; одржавања споменика и других 

амбијенталних скулптура; коришћења јавних паркиралишта; придржавања 

прописаног радног времена угоститељских и других објеката у граду; постављање и 

начин коришћења мањих монтажних објеката у граду; постављање башти у склопу 

угоститељских објеката; надзор над радом зимске службе. 

4. Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то у области трговине ван 

продајног објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и 

придржавања радног времена и истицања пословног имена. 

У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и 

тржишни инспектор 
ЦИЉ 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 

примене прописа утврђених законом и одлукама Општине Параћин у области 

обављања комуналних делатности, јавног превоза путника (линијског, посебног 

линијског, ванлинијског и такси превоза путника),  јавног превоза ствари и превоза 

за сопствене потребе лица и ствари; 

 



I.I ОДНОС  ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ НАДЗОРА  

1.Редован – планирани инспекцијски надзор се врши свакодневно  

2.Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања хитних мера ради спречавања или 

отклањања непосредне опасности, по пријави грађана на основу захтева преко пријемног места опште 

Управе, телефонским путем и електронским путем. 

3.Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева надзираног 

субјекта. 

4.Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су предложене или 

наложене редовном или ванредном инспекцијском надзору. 

5.Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама инспекције, увидом у акте, 

податке, и документацију надзираног субјекта. 

 

Р. 

бр. 

 

Специфични 

циљеви 

Задатак/ активност Индикатори резултата Одговорна 

Организациона 

јединица 

Рок у којем се 

задатак/ 

активност мора 

обавити 

Документи 

  

  Шта желимо 

постићи? 
Како ћемо постићи 

специфичне циљеве?             

Koje специфичне 

задатке/ активности 

морамо предузети? 

Како меримо задатке/ 

активности? 
Ко је одговоран 

за спровођење 
активности и 

задатака? 

Када 

активности/ 

задатак мора 

бити завршен? 

 

1 Спровођење 

Закона и 

Одлука 
Општине 
Параћин у 

комуналној 
области 

Инспекцијским 
надзором на  терену, 

сарадња са другим 

надлежним 

инспекцијама, МУП-

ом 

Број поднетих захтева за 

покретање прекршајног 

поступка по службеној 

дужности, број издатих 

решења о отклањању 

недостатака, број издатих 

дописа упућеним другим 

надлежним органима, број 

сачињених службених 

белешки, број сачињених 

обавештења, број издатих 

позива странака, број 

закључка о дозволи 

извршења решења,  

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 
по потреби 

временски рок 

назначен у 

решењу 

Закон и 

Одлуке 
Општине 

Параћин 

2 Припрема и 

спровођење 

инспекцијск

их надзора –

планирање и 

усклађивање 

рада 

комуналног 

инспектора у 

складу са 

Законским 

прописима 

Праћење промена 

Законских прописа и 

Одлука Општине 

Параћин 

Поштовање Законских 

рокова и њена примена 
Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

  

Примена 

Закона о 

Инспекцијс

ком 

надзору  

3 Обука 
оспсобљавање 
семинари, 

едукације, у 

вршењу 
инспекцијског 
надзора и 

примена 

Закона о 

инспекцијск

ом надзору 

Припрема планирање 
упућивање, 

оспособљавање 
инспектора из области 

комуналне делатности 

Праћење иновација норми 

и стандарда у области 

инспекцијског надзора 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

  

Примена 

Закона  

Уредби 

Правилника 



4 Припрема и 

извршавање 
осталих 
редовних 
послова у 

оквиру 
инспекцијског 
надзора 

Кординација рада у 

оквиру службе за 

инспекцијске послове 

Општине Параћин 

отварање предмета 

праћење рокова 

извршавања истог и 

друге техничке 

припреме 

Број новоотворених 
предмета, остварен број 

састанака, у оквиру 

Службе за инспекцијске 

послове Општине 

Параћин 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

  

Примена 

Закона  
Уредби 

Правилника 

5 Превентивно 

деловање 
комуналне 

инспекције  

Правовремено 

информисање 
јавности : 
1.објављивањем 

важећих прописа, 
планова 
инспекцијског 
надзора и контролних 

листа.          

2.Пружање стручне и 

саветодавне подршке 

надзираном субјекту 
или лицу које  
остварује одређена 

права у надзираном 
субјекту или у вези са 

надзираним 
субјектом. 
3.Предузимање 

превентивних 

инспекцијских 

надзора  

4.Постављање 

информација на 

званичан сајту 
инспекције 

Број обавештења 
пружених стручних савета 

превентивних 

инспекцијских надзора 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано Примена 

Закона  
Уредби 

Одлука 
Правилника 

6 Спровођење 

Закона 

и одлука 

општине 

Параћин у 

области 

саобраћаја и 

путева 

Инспекцијским 

надзором на 

терену, сарадња са 

другим 

надлежним 

инспекцијама и 

правосудним 

органима, 

тужилаштвом и 

МУП-ом  

Број поднетих захтева за 

покретање прекршајних 

поступака по службеној 

дужности, број издатих 

решења о искључењу возила 

из саобраћаја, број издатих 

решења о отклањању 

недостатака, број издатих 

дописа упућених другим 

надлежним државним 

органима, број сачињених 

службених белешки, број 

сачињених обавештења, 

број издатих позива 

странкама 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

 

Примена 

Закона  
Уредби 

Одлука 

Правилника 

7 Сузбијање 

нелегалног 

превоза 

путника и 

ствари на 

територији 

општине 

Параћин 

Коментар: 

Високи ризик 

у 

вршењу 

инспекцијског 

надзора 

Свакодневним 

активностима на 

терену у сарадњи и 

другим државним 

органима 

Број искључених возила 

из саобраћаја, број 

покренутих поступака по 

службеној дужности, број 

обавештења прослеђених 

МУП-у о искљученим 

возилима из саобраћаја, 

број дописа упућених 

другим 

државним органима 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

 

Примена 

Закона  
Уредби 

Одлука 

Правилника 

8 Предузимање 

мера за 

Инспекцијским 

надзором на терену, 

Број издатих решења о 

отклањању недостатака, 

Служба за 

инспекцијске 

Континуирано Провера 
регистрованих 



унапређење и 

спровођење 

законитости у 
раду привредних 
субјеката из 

области: 

1. јавног 

превоза 

путника 

(линијски и 

ванлинијски, 

такси превоз 

путника, 

2. јавни 

превоз ствари 

3.превоз за 

сопствене 

потребе лица 

и ствари 

у седишту 

надзираног субјекта 

(контрола потребне 

– важеће 

документације за 

обављање наведене 

делатности). 

број издатих закључака, број 

поднетих захтева за 

покретање прекршајних 

поступака, број издатих 

прекршајних налога, број 

поднетих кривичних пријава 

и привредних преступа 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

 привредних 

субјеката у 

АПР-у, 

испуњеност 

услова за 

такси возило, 

ИД картони, 

акта о 

испуњености 

услова 

надлежног 
Министарства 
и др. 

9 Стање јавног 

пута његовог 

дела и путног 

објекта 

1. Стање 

коловозног 

застора 

саобраћајних 

површина и 

пратећих 

садржаја 

јавног пута 

2. Стање 

вертикалне и 

хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације 

3. Услови 

одвијања 

саобраћаја на 

јавном путу  

 

4.Спровођење 

мера заштите 

јавног пута 

5.Радове на 

изградњи и 

реконструкци

ји, одржавању 

јавног пута 

његовог дела 

и путног 

објекта 

6.Раскопавање 

и довођење у 

технички 

исправно 

стање јавних 

саобраћајних 

површина 

Инспекцијским 

надзором на 

терену и по пријави 

грађана, телефонских 

позива и 

електронским 

путем у сарадњи са 

одељењем за 

Урбанизам и 

имовинско-правне 

послове 

Број сачињених записника 

из области јавних путева 

Број издатих решења о 

отклањању недостатака, број 

захтева за покретање 

прекршајних поступака, 

кривичних пријава, 

привердних преступа и број 

издатих прекршајних налога 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

 

Примена 

Закона  

Уредби 

Одлука 

Правилника 

сагласности 

и решења 

управљача 

пута и 

решења 

оделења за 

Урбанизам и 

имовинско-

правне 

послове 

10 Непрописно 

заустављање 

и паркирање 

возила на 

јавним 

саобраћајним 

површинама: 

Инспекцијским 

надзором на 

терену, по 

пријави , 

телефонских позива 

и електронским 

путем 

Број уклоњених возила 

специјалним возилом 

„ПАУК“, број издатих 

решења, закључака, 

налога , број издатих 

прекршајних налога, 

Служба за 

инспекцијске 

послове 

Општине 

Параћин 

Комунална 

инспекција 

Континуирано 

 

Примена 

Закона  и 

Одлука 

 



1.на јавним 

паркиралишт

има 

2.на 

аутобуским и 

такси 

стајалиштима 

3.на коловозу 

јавног пута 

4.на 

пешачким и 

бициклистичк

им 

стазама 

5.на 

тротоарима 

6.на другим 

саобраћајним 

површинама 

 

I.II ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У 

2022.год. 

Р. 

Бр 
АКТИВНОСТ РОК НАПОМЕНА 

1. Рад по пријавама правних и физичких лица, које се 

односе на обављање комуналних делатности које је 

општина Параћин поверила јавним предузећима 
 

 

свакодневно 
 

2. Контрола јавних зелених и рекреационих површина 

које одржава ЈКП "Параћин" 
 

сваког месеца  

3. Контрола градске водоводне и канализационе мреже 

које одржава ЈП "Водовод Параћин" 
 

сваког месеца  

4. Контрола функционисања објеката јавног осветљења 

ЈП "Дирекција за изградњу општине Параћин" 
 

сваког месеца  

5. Инспекцијски надзор над постављањем, уредношћу и 

исправношћу наменских и других објеката, на 

површинама јавне намене и површинама у јавном 

коришћењу, монтажно- демонтажни објекти за потребе 

одржавања културних, спортских и других 

манифестација, жардињере и друге посуде за биљне 

засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, 

уметничке инсталације, опрема за игру и рекреацију, 

поштански сандучићи, телефонске говорнице, стубови, 

ограде и друге врсте запрека, корпе за отпатке и 

ђубријере,  јавни часовник, јавне чесме и фонтане  

 

 

 

2022 

 

6. Инспекцијски надзор над одредбама Одлуке о радном 

времену угоститељских, занатских и трговинских 

објеката на територији општине Параћин, са посебним 

освртом на угоститељске објекте који делатност 

обављају у склопу стамбених зграда  

 

 
2022 

 

7. Инспекцијски надзор постављања привремених објеката 

(киосци, други мањи монтажни објекат и други слични 

објекат за продају робе на мало, за пружање 

угоститељских, занатских услуга и других услуга, 

забавни паркови, циркуси, спортски објекти и други 

привремени објекат за игру деце и рекреацију грађана) за 

потребе уличне продаје (Нова година, 8.март, Ускрс) 

 

 

 

2022 

 

 

 

8. Инспекцијски надзор над постављањем тезги и других 

покретних привремених објеката: апарати за сладолед, 

апарати за кокице, кестен, кукуруз и слично, расхладне 

витрине за продају освежавајућих напитака, аутомати за 

продају робе на мало и пружање услуга (кондиторских 

производа, напитака, и сл.) и други покретни објекти за 

продају робе на мало и вршење занатских и других 

 

 

 
2022 

 

 



услуга 

9. Инспекцијски надзор над постављањем рекламних 

средстава и билборда на јавним и другим површинама са 

посебним освртом на исписивање графита и лепљење 

плаката и других средстава за оглашавање на местима на 

којима то није дозвољено 

 

 

2022 

 

 

10 Сузбијање нелегалне уличне продаје према месечном и 

недељном плану, са или без асистенције полиције 

                  2022 

 

 

 

11 Контрола привремених објеката, башти угоститељских 

објеката и покретних привремених објеката  

01.04.-30.09.2022.  

12 Контрола комунланог реда и нелегалне продаје на 

местима одржавања манифестација у организацији 

општине и ТО Параћин  ( концерти, вашари, карневали) 

2022 

 
 

13 Контрола комуналног реда у оквиру пијаца које послују 

у саставу ЈКП ''РЈ зелена пијаца'' 

2022 

 
контрола у априлу, мају, августу, 

септембру и децембру - по 

потреби и чешће 

14 Контрола сливника кишне канализације на територији 

града  

2022 

 
контрола у пролеће (март - мај) и 

јесен (октобар - новембар), по 

потреби и чешће 

15 Активности везане за ванредне ситуације: поплаве, 

високе температуре, хаварије и др.и епидемију вируса 

КОВИД-19 контрола мера на спречавању ширења вируса 

2022 

 
активности по процењеној 

потреби и поступање по Плану 

Помораског управног округа 

16 Контрола стања на градским гробљима које одржава 

ЈКП "РЈ Гробље" 
 

 фебруар, мај, 

септембар, новембар 
 

 

17 Инспекцијски надзор над уклањањем снега и леда са 

површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу према Оперативном плану за 2022. годину  
 

у зимским месецима, 

уколико то захтевају 

временски услови  
 

 

18 Акција пролећно чишћење града април,мај  

19 Контрола по уредби Владе РС о уништавању коровске 

биљке Амброзије 

април, мај, јуни, јули  

20 Надзор над спровођењем Одлуке о сакупљању, 

транспортовању и депоновању комуналног отпада – 

контрола градске депоније због опасности избијања 

пожара 

мај, јуни, јули,август, 

септембар 
 

21 Инспекцијски надзор над уредношћу површина у оквиру 

школских и предшколских установа   

април, мај, септембар, 

октобар 
 

22 Контрола по Одлуци о држању животиња-контрола 

чувања власничких паса 

април, мај, септембар, 

октобар 
Пријаве имају приоритет и раде 

се свакодневно 

23 Контрола комуналног реда око здравствених установа   2022  

24 Кoнтрoлa зaузeћa трoтoaрa и кoлoвoзa у зoнaмa 

грaдилиштa и кoнтрoлa врaћaњa у првoбитнo стaњe нa 

мeстимa рaскoпaвaњa 

стална активност  

25 Кoнтрoлa сaoбрaћajнe сигнaлизaциje нa тeриторији 

насељеног места Параћин, нaрoчитo oкo шкoлa 

стална активност  

26 Кoнтрoлa стaњa кoлoвoзa и трoтoaрa стална активност  

27 Уклањање возила са јавних зелених површина 2022  

28 Уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила 2022  

29 Уклањање возила са јавних површина 2022  

30 Контрола такси превоза путника  ( легалног и 

нелегалног) 

стална активност Кoнтрoлe тoкoм днeвних и 

нoћних aкциja, сa приoритeтним 

зaдaткoм сузбиjaњa рaдa 

нeрeгистрoвaних прeвoзникa и 

прeвoзникa рeгистрoвaних вaн 

општине Параћин 

31 Кoнтрoлa вaнлиниjскoг прeвoзa путникa стална активност Кoнтрoлe тoкoм днeвних aкциja, 

сa приoритeтним зaдaткoм 

сузбиjaњa рaдa нeрeгистрoвaних 

прeвoзникa  

32 Контрола јавног линијског превоза путника  стална активност Кoнтрoлe oдржaвaњa рeдa вoжњe. 

Кoнтрoлe oбeлeжeнoсти вoзилa 

33 Контрола превоза терета стална активност Кoнтрoлe тoкoм днeвних aкциja, 

сa приoритeтним зaдaткoм 

сузбиjaњa рaдa нeрeгистрoвaних 



прeвoзникa 

34 Извршење решења комуналане инспекције  2022  

35 Друге акције које се организују ван Плана, а за које се 

укаже потреба 

2022  

36 Поступање  по писаним и електронским пријавама 

грађана   

2022  

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Процена ризика у току припреме плана инспекцијског надзора врши се на основу инспекцијског 

надзора у наведеним областима односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем 

вршењу инспекцијског надзора, тако што инспекција идентификује ризике по Законом и другим 

прописом заштићена добра, права и интересе који могу настати из пословања и поступања 

надзираног субјекта, као и на основу информација и добијених података од других инспекција, 

других овлашћених органа и организација, те према одговарајућим критеријумима процењује тежину 

штетних последица и вероватноћу њиховог настанка, тако да се добије процењени степен ризика. 
 

КРИТИЧАН РИЗИК :  

-Комунална делатност одржавање чистоће на површинама јавне намене 

-Контрола рада службе зоохигјене-напуштени пси  

-Управљање комуналним отпадом 

-Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода 

-Нелегални превоз путника 
 

ВИСОК РИЗИК : 

-Држање домаћих животиња 

-Чување власничких паса 

-Путеви и саобраћајна сигнализација 
 

СРЕДЊИ РИЗИК : 

-Постављање мањих монтажних објеката 

-Такси превоз путника 

-Ванлинијски превоз путника 

-Линијски превоз путника 
 

НИЗАК РИЗИК : 

-Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката 

-Превоз за сопствене потребе лица и ствари 

-Заустављање и паркирање возила 
 

НЕЗНАТАН РИЗИК : 

-Јавно осветљење 

-Уређење јавних зелених површина 

-Уређење гробља 

-Уређење и одржавање пијаца 
 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 

 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену: 

1. Повећање броја инспектора са високом стручном спремом од предвиђеног броја ради 

покривености територије општине Параћин и повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на 

терену и због повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним субјектима 

и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору 

2. Потребан број возила (куповина нових или поправка старих) 

3. Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције (мобилни телефон, фотоапарат, таблет 

са приступом интернету) 

4. Увођење јединственог информационог система за инспекције 
  



 Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење рада 

инспектора: 

1. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом (напомена-

саобраћај: због повећаног броја нелегалних возила у јавном превозу и великих проблема при 

вршењу инспекцијског надзора у контроли истог, а у циљу личне безбедности инспектора, 

неопходно је обезбедити стално присуство полицијских службеника, као и приликом контроле 

поштовања мера против вируса Ковид 19) 

2. Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради 

ефикаснијег рада на терену како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о 

инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења). 
 

ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Служба за инспекцијске послове задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског 

надзора за 2022.годину. 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022.годину ће се редовно ажурирати, анализирати и 

контролисати у складу са потребама. 

    Овај план је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима  из изворне 

надлежности Комуналне инспекције Општине Параћин, дала позитивно мишљење дана 

___________________ године. 

 

      Број:______________                                                                                           Председник комисије 

                                                                                                                                     

_____________________ 


