
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне 

делатности  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
Општи подаци: 

Број инспектора: 1 

Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

ЗАКОНИ: 

 

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015, 44/18 и 95/18) 

- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 

- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 18/16 и 95/18) 

- Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016, 98/16 – одлука УС, 91/19 и 

91/19-др. закон) 

- Законо заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр.15/2015, 

68/20 и 136/20)  

- Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести цовид-19 („Сл. Гласник 

РС“ бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 i 1/2021)  

  

 ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ:  

 

- Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист града Ниша”, бр. 77/19, 8/20 и 120/20); 

- Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 

57/2013, 14/15, 50/15 и 59/17)  

- Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац  („Сл. лист Града 

Ниша“, број 98/14, 100/16, 17/17 и 59/17)  

- Одлука о такси превозу („Сл. лист Града Ниша“, број 17/17) 

- Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено окупљање на територији општине 

Дољевац  („Сл. лист Града Ниша“, број 17/17) 

- Одлука о држању животиња  („Сл. лист Града Ниша“, број 8/06 и 89/2010) 

- Одлука о сахрањивању и гробљима  („Сл. лист Града Ниша“, број 41/07 и 89/10) 

- Одлука о накнадама за коришћење јаввних површина („Сл. лист Града Ниша“, број 13/19 и 

36/19) 

- Одлука о накнадама за коришћење јавних општинских путева на територији општине 

Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 13/19) 

-Одлука о одређивању радног времена у области промета робе на мало, занатских и 

угоститељских радњи („Сл. лист града Ниша”, бр. 66/04, 61/05, 42/09,59/09 и 85/09); 

- Oдлука о канализацији („Сл. лист града Ниша”, бр. 14/14 и 59/17); 

- Одлука о обављању делатности зоохигијене („Сл. лист града Ниша”, бр. 52/18) 

- Одлука о забрани коришћења пластичних кеса и условима коришћења биоразградивих 

пластичних кеса и папирних кеса и торби за куповину на месту продаје робе и услуга („Сл. 

лист града Ниша”, бр. 8/20) 

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Сл. лист града Ниша”, бр. 22/03) 

- Одлука о локалним административним таксама општине Дољевац („Сл. лист града Ниша”, 

бр. 129/17 и 22/18) 

- Одлука о локалним комуналним таксама општине Дољевац („Сл. лист града Ниша”, бр. 

110/18, 13/19, 36/19 и 77/19) 



 

Активности у оквиру надлежности комуналне инспекције: 

 

1.Надзор над радом јавних предузећа и привредних друштава који обављају комуналну 

делатност, контрола спровођења програма обављања комуналне делатности ЈП као и надзор 

над извршењем квалитета обављања комуналних делатности, надзор над одржавањем и 

коришћењем јавних површина и комуналних објеката, надзор над враћањем јавне површине 

у првобитно стање; 

 

2.Надзор на територији општине Дољевац над спровођењем закона и прописа из области 

комуналне делатности: одржавања чистоће, одвожења и депоновања смећа, 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 паса и мачака, коришћења јавних паркиралишта, придржавања 

прописаног радног времена угоститељских и других објеката, постављања и начин 

коришћења мањих монтажних објеката, контрола кретања возила у пешачкој зони; 

 

3. Надзор на територији општине Дољевац над спровођењем закона и прописа из области 

Закона о заштити становништва од заразних болести односно контрола примене мера 

заштите привредних субјеката и то трговинских и угоститељских радњи, кладионица, 

кафића, као и поштовање мера заштите при окупљању већег броја лица од прописаног 

законом на отвореном и у затвореном простору (пијацама, кућама и другим објектима) а све у 

циљу спречавања ширења вируса цовид 19: држање прописаног растојања између лица, 

одржавања хигијене и дезинфекцију радног и кућног простора, правилно ношење 

заштитиних маских од стране свих запослених и купаца/клијената – гостију, постављање 

дезобаријере испред објекта, дезинфекција руку, дезинфекција мобилијара, радних столова, 

кваки исл.; 

 

3.Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектор је дужан да 

се придржава релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених 

из своје области инспекцијског надзора. 

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН: 

 

ЈАНУАР: 

-Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини за претходну годину, 

-Архивирање предмета инспектора из пописа аката бр. 355-___ 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Дољевац“- одржавање јавних површина, 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

- Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији општине Дољевац по 

основу Одлука о комуналном уређењу - чишћењу снега, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији општине 

Дољевац, 

-Радови по решењу о надзору, 

-Ажурирање и архивирање предмета, 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  



 

ФЕБРУАР: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији општине Дољевац по 

основу Одлука о комуналном уређењу насељених места и комуналном реду - чишћењу снега, 

-Редовни инспекцијски надзор у скалду са Законом о становању и одржавању зграда 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлука о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији Општине Дољевац, 

-Радови по решењу о надзору 

- Инспекцијски надзор о заузећу јавниих површина у складу са Одлуком о кумалним таксама 

за заузеће јавне површине 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини. 

 

МАРТ: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца, 

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији општине 

Дољевац, 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији општине Дољевац, 

- Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

АПРИЛ: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Контрола акције „Велико пролећно спремање општине Дољевац“ 

-Пролећна акција скупљања крупног отпада 2021 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац - уређење јавних површина. 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац  - паркинг површина. 

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији општине 

Дољевац. 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлука о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији Општине Дољевац, 

-Контрола рада ЈКП Дољевац – Зоохигијенски послови 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац – контрола пијаца 

- Инспекцијски надзор о заузећу јавниих површина у складу са Одлуком о кумалним таксама 

за заузеће јавне површине 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о сахрањивању и гробљима. 



-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

МАЈ: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Контрола заузимања јавне површине за Првомајске празнике 

-Редовни инспекцијски надзор по основу  Одлуке о постављању угоститељских башти. 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлука о постављању монтажних објеката и уређаја 

на јавним површинама 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији општине 

Дољевац. 

-Контрола уређења аутобуске станице и стајалишта. 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини. 

 

ЈУН: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор о мерама уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 

artemisiifolia. 

-Редовни инспекцијски надзор по основу истицања рекламних паноа и осталих реклама 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац  

-Редовни инспекцијски надзор над радом базена – Аква парка у Дољевцу  

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији општине 

Дољевац. 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлука о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији општине Дољевац, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац - контрола пијаца 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

 ЈУЛ: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор. 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор - одржавање чистоће у непосредној близини контејнера 

постављених на јавној површини. 

-Контрола раскопавања и враћања јавних површина у првобитно стање. 

-Редовни инспекцијски надзор о мерама уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 

artemisiifolia. 

-Редовни инспекцијски надзор над радом базена – Аква парка у Дољевцу  



-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини. 

 

АВГУСТ: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор о мерама уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 

artemisiifolia. 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац - према уоченим неправилностима у 

раду 

-Редовни инспекцијски надзор над радом базена – Аква парка у Дољевцу  

-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града 

Дољевац. 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

СЕПТЕМБАР: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији општине Дољевац, 

-Редовни инспекцијски надзор о мерама уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 

artemisiifolia. 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзор над радом базена – Аква парка у Дољевцу  

-Едукација у виду семинара или посете другим градским општинама ради унапређења и 

повећања квалитета рада инспекцијске службе. 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о поступку и начину раскопавања јавних 

површина.  

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

- Израда месечног извештаја о раду инспектора 

 

ОКТОБАР: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац-Опште уређење насељених места и 

комуналном реду  

-Редовни инспекцијски надзор по основу  Одлуке о постављању угоститељских башти. 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлука о постављању монтажних објеката и уређаја 

на јавним површинама. 



-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 

целини. 

-Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину. 

 

НОВЕМБАР: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

- -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац. 

-Редовна контрола функционисања атмосферсске канализације у граду и насељеним местима. 

-Редовна инспекцијска контрола акције одношења кабастог отпада- јесења акција 

-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији општине Дољевац по 

основу Одлуке о комуналном уређењу - чишћењу снега, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену угоститељских, 

трговинских и занатских објеката на територији општине Дољевац, 

-Контрола рада ЈКП Дољевац- Зоохигијенски послови 

 -Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

ДЕЦЕМБАР: 

-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 

- Редовни инспекцијски надзор над применом Закона о примени мера за заштиту 

становништва од заразних болести и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијања заразне 

болести  цовид 19, 

-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији општине Дољевац по 

основу Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду - чишћењу снега, 

-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП Дољевац -контрола пијаца 

-Радови по решењу о надзору 

-Ажурирање и архивирање предмета. 

-Израда месечног извештаја о раду инспектора  

 

 

У складу са позивима надлежних органа и организација инспектор ће учествовати на разним 

семинарима  и скуповима који се тичу комуналних делатности. 

 

 

У Дољевцу, 01.12.2020. год. 

  Комунални инспектор 

 

_______________________________ 

Мр Срђан Станковић дипл.инг. ЗОП 


