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         На основу чл. 44. Закона о инспекцијском надзору, комунално 

туристички  инспектор, Одељење за финансије, наплату јавних прихода 

и инспекцијске послове подноси   Извештај о раду за 2018. Годину, за 

област комуналне инспекције. извештај о раду за област Општинске 

туристичке инспекције  посебно је исказан и објављен на сајту Општине 

Сокобања. 

 

    Комунални инспектор,  Одељења за финансије наплату јавних 

прихода и инспекцијске послове  обавља послове инспекцијског надзора с 

првенственим циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера,  

оствари  право грађана  као и заштита права надзираних субјеката на законит и 

безбедан рад. 

 

Поред инспекцијског надзора, комунални инспектор   је у 2018. години  

у спровођењу поступка пуне примене  Закон о инспекцијском надзору 

(„Сл.гл.РС“, бр.36/2015) , континуирано радио на: прикупљању и анализи 

података добијених помоћу контролних листи; праћењу и анализирању стања у 

области инспекцијског надзора и делокруга комуналне области, са освртом на 

процене ризика; прикупљању информација и података других државних 

органа. Инспектор  је у складу са планом рада  сачињавао евиденције, 

извештаје, усклађивао и координисао инспекцијски надзор са другим 

инспекцијским органима и непрекидно радио на унапређењу сопственог рада. 

 

Комунални  инспектор  обавља надзор у оквиру Законом утврђених 

надлежности, изворне послове комуналне области,  доноси решења, закључке, 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за 

покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве, 

учествује у припреми информација за државне органе и медије, поступа по 

пријавама грађана. 



           У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор контролише да ли 

се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописима донетим 

на основу закона; контролише стање комуналних објеката; контролише да ли се 

комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима; примењује одлуку,  

наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту 

остављени противно прописима општине; наређује извршавање утврђених 

обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака; изриче и наплаћује 

новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси Скупштина 

општине.Доноси решења из надлежности комуналног инспектора.Подноси 

захтев за покретање прекршајног поступка.Обавља стручне послове спровођења 

административног извршења решења.Врши инспекцијски надзор у области 

трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине; инспекцијски надзор 

над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем пословног имена; 

у складу са овлашћењима прегледа пословни простор, односно простор у којем 

се обавља трговинска делатност и возила; врши увид у пословне књиге, 

евиденције, исправе, електронске документе као и у другу документацију у вези 

са обављањем трговине; врши копирање пословних књига, евиденција, исправа и 

електронских докумената, које су предмет надзора; врши идентификацију лица 

која обављају трговинску делатност, путем увида у личну исправу или другу 

јавну исправу са фотографијом; узима писмене и усмене изјаве лица која 

обављају трговинску делатност, односно сведока или службених лица, као и да 

позива ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; 

фотографише. Комунални инспектор  контролише закуп јавне површине, летње 

баште,и др.Пружа помоћ у изради нормативних аката из своје области, израђује 

анализе, извештаје и упутства, као и друга акта из наведене области. 

Инспекцијски надзор се врши над применом одредаба: 
 

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области 

комуналних делатности  
Назив  Комунална инспекција 
Програм (коме 

припада)  
Одсек за инспекцијске послове општине  Сокобања  

  
Правни основ  • Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2015) 

• Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“, бр. 88/2011) 

• Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општине 

Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“  бр.4/2014, 24/2014 и 42/2016) 

• Одлука о монтажним објектима (“Сл. лист Општине Сокобања “, бр. 32/17, 

15/2018) 

• Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Сл.лист 

Општина Сокобањ“а 4/2014, 42/2016) 

• Одлука о радном времену угоститељских,трговинских и занатских објеката на 

територији општине Сокобања (Службени лист Општина Сокобања“ 4/2014)  

• Одлука о управљању гробљима и погребне услуге  (“Сл. лист Општине  

Сокобања “, бр. Одлука о димничарских услугама („ Службени лист општина 

Сокобања“ 10/2018) 

• Одлука о димничарским услугамма( „Службени лист општина Сокобања“ 

10/2018) 



• Закон о становању и одржавању зграда (Службени Гласник РС“  бр.104/2016) 

• Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и иневстиционо одржавање 

зграде и накнаде за рад професионалног правника(Службени лист општина 

Сокобања“ бр.3/2018.) 

• Одлука о одржавању зграде и спољног изгледа зграде (Службени лист општина 

Сокобања бр.3/2018) 

• Закон о трговини (“Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013) 

• Закон о општем управном поступку ((“Сл. гласник РС“ бр.18/2016) 

• Закон о прекршајима(((“Сл. гласник РС“ бр.65/2013, 13/2016,98/2016) 

• Правилник о условима за доношење решења о заустављању паркирања возила, 

на јавним површинама  у Сокобањи, ради снабдевања( (Бр.325-149/17) 

• Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист општина Сокобања“ 

бр.2/2010, 2/2015) 

Одговорно лице  Комунални инспектори  

. 

 

Општи показатељи 

 

У протеклом извештајном периоду од 01.01.-31.12.2018. године 

комунални  инспектор укупно  је извршио (130) инспекцијски надзор 

редовних,ванредних, контролних и донео: 120 записника, 90 решења, 70 

контролна записника, 10 контролне листе у 1 прекршајну пријаву, 15 

решења по захтевима за покретање прекршајног поступка из 2017. год. са 

пресудама прекршајног суда са изреченим мерама. 

          Инспектор је извршио  саветодавне и превентивне контроле код 

надзираних субјеката који у обављању делатности имају обавезу да 

поступају у складу са прописима из области:  контрола  закуп јавне 

површине, контрола радно време, надзирани субјекти предузетници и 

физичка лица на јавној комуналној површини у току сезоне. 

 

 
 

 

                За редовне и ванредне контроле ове инспекције издавани су   Налози за 

инспекцијски надзор. Инспектор је доставио  обавештења надзираним 

субјектима у редвним инспекцијским надзорима, сачинио контролне листе. 

      

                  Надзирани  субјекти у циљу саветодавних мера   писмено су 

обавештени о промени прописа из њихове надлежности. 
                  
               Није  је изјављена ни једна  притужба  на рад инспектора. 

               Било је више усмених  интервенција  које су решене без покретања 

управног поступка, посебно у периоду туристичке сезоне.Посебни усмени 

налози и дневне интервенције вршене су на мармерном шеталишту и пијаци, као 

и у време манифестација и вашара у Сокобањи.  

 



 У сарадњи са републичким туристичким инспектором вршена је контрола 

надзираних субјеката за време трајања туристичке сезоне. 

 

 

                Предвиђени  план рада   комуналног  инспектора  за 2018. није 

испуњен због великог броја ванредних инспекцијских надзора, туристичке 

сезоне и дежурстава. 

 

Показатељи делотворности 

 

                                    Превентивно деловање и обавештавање јавности 

 

 

 

         Превентивно  деловање комуналног  инспектора   остварује  се : 

објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и 

контролних листи на сајту општине Сокобања. 

 

 Одељења  за финансије и наплату јавних прихода и инспекцијске послове , 

пружа стручну  и саветодавну подршку  надзираном субјекту или лицу које 

остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним 

субјектом предузимањем превентивних инспекцијских надзор и постављањем 

информација на званичном  сајту  Општине Сокобања. 

 

Одељење за финансије и наплату јавних прихода и инспекцијске послове   је 

у току 2018. године на сајту опшине Сокобања  објавилo је    контролне листе по 

којима поступа инспекција. 

• складу са одредбама члана 10. Закона о инспекцијском 

надзору, комунални иснпектор  донео је предлог Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2018. годину.Наведени план достављен је у 

складу са законом Координационој комисији инспекцијског надзора 

над пословима из изворне надлежности општине Сокобања. Наведени 

акти објављени су на сајту Општине Сокобања. 
 

      На основу Закона о инспекцијском надзору инспектор је у раду 

примењивао превентиван и саветодаван рад, обавештавањем надзираних 

субјеката о обавезама које имају на основу закона, информисањем 

надзираних субјеката о изменама закона и одлука, као и пружањем 

стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима. 

 

 
 

Комунални  инпектор је обављао свакодневне комуникације са 

надзираним субјектима. Многи су се јављали за помоћ и савете приликом 

попуњавања образаца, промене прописа.. Већина их је, пре предаје, доносила 

обрасце на преглед, многи су кориговани и извршене су исправке истих. 



Помагало се и при достави података у складу са важећим Правилницима, како би 

надзирани субјекти благовремено испунили своју законску обавезу. 

 

Надзирани субјекти су упознати са одредбама Закона о инспекцијском 

надзору, односно правима и обавезама надзираних субјеката која из њих 

произилазе. Надзираним субјекатима је предочено да ће се приликом 

инспекцијског надзора, покренутог по службеној дужности, користити 

контролне листе које су доступне на интернет страници на сајту  општине 

Сокобања , као и да могу извршити самопроверу испуњености захтева из 

контролне листе и самопроцену ризика. 

 

      Превентивне и саветодавне контроле су извршене у циљу подстицања и 

подржавања  

законитости и безбедности у пословању и поступању надзираних субјеката. 

                      Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које 

се мерe контролним  листама. 

    На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских 

надзора надзирани субјекти сврстани су у одређене категорије према којим ће се 

вршити инспекцијски надзор. Нижи ризик подразумева и ређи инспекциски 

надзор  што значи да је надзор усмерен првенствено на оне субјекте за које се 

установи да не послују у складу са законом . 

    У извештајној 2018. години утврђено је да је ниво усклађености 

поступања или пословања надзираних субјеката са прописима, а који се мери 

контролним листама и др методама,  задовољавајући. 

 

 Ради усклађивања пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом и прописима који се мере контролним листама инспектор је налагао 

мере надзираним субјектима на записник, односно решењем. 

 

 

      Са потпуном применом Закона о инспекцијском надзору од 30.04.2016. 

године дата је предност превентивним и саветодавним посетама, па је број 

редовних инспекцијскох надзора доста мањи у односу на претходне године. 

 

 

 Координација инспекцијског надзора                                                                                                                               

 

•  поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора 

комунална инспекција је у 2018. години имала континуирану сарадњу 

са републичким инспекторима,полицијом, и др државним органима. 

 

  Извршено је више усмених консултација и  заједничких контрола. 

  Размењиване су информације са републичким инспекторима. 
                          



   Ресурси 

 

У оквиру инспекције комуналне послове инспекцијског надзора 

обављало је 3 инспектора, који поред области изворних комуналних 

инспекцијских послова обављају и поверене инспекцијске послове..Број 

извршиоца је мали нарочито у туристикој сезони.За потребе рада инспектора 

обезбеђен је рачунар, штампач и мобилни телефон. Ова инспекција   користи , 

фото апарат  што олакшава  рад ове инспекције и доприноси  квантитету и 

квалитету инспекцијских надзора. 

 

                   Придржавање рокова за поступање 

 

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана 

хитност мера када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне 

опасности по животну средину, инспектор је у најкраћем року поступао по 

пријему телефонских или електронских пријава, излазио на терен и предузимао 

мере из своје надлежности . 

Управне радње и мере предузимане су и доношене у законским роковима, 

што ће се и у будуће наставити. 

 

             Законитост управних аката 

 

Комунални  инспектор, спроводећи одредбе закона у току инспекцијског 

надзора о сваком извршеном прегледу и радњама саставио је записник и један 

примерак доставио надзираном субјекту. Надзирани субјекти нису имали 

примедбе ни на један записник састављен у 2018. години од стране ове 

инспекције.  

О предузетим мерама из надлежности ове инспекције инспектор 

обавештава подносиоца представке. 

На решења  комуналног  инспектора изјављена  је једна  жалба 

другостепеном органу која је одбијена. 

 

 

               Притужбе на рад инспекције 

 

 У 2018. години није поднета ниједна притужба на рад комуналног 

инспектора. 

 

               Обуке  

 

Комунални инспектор није присуствовао ни једно обуци из своје 

надлежности у 2018. години. 

 

 Информациони систем 

 



Инспектор у раду примењује и одредбе Закона о општем управном 

поступку (Сл.гл.РС“, бр.18/16) и прибавља податке од значаја за инспекцијски 

надзор о којима се води службена евиденција (АПР решења, размена података са 

надлежним органима).  

За потребе инспекцијског надзора користе се подаци из евиденције базе 

података формиране на основу контрола у претходном периоду и надлежним 

органима. 

 

. 

 Инспектор је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору 

сачинио предлог Плана инспекцијског надзора за 2019. Годину,  и доставио План  

на мишљење надлежној Координационој комисији за изворне послове општине 

Сокобања. 
 

 

                          

 

 

 

                                                                Комунално туристички инспектор  
 

                                                                                 Наташа Јанковић 


