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       УВПД 
 
 Гпдишои план инспекцијскпг надзпра Кпмуналнпг инспектпра Одељеоа за 
прпстпрнп планираое,урбанизам и грађевинарствп инспекцијске ппслпве и заштиту 
живптне средине Општинске управе ппштине Житпрађа за 2021.гпдину израђен је у 
складу са чланпм 10.Закпна п инспекцијскпм надзпру („Службени гласник 
РС“бр.36/15,44/18 и 95/18) 
 Гпдишои план инспекцијскпг надзпра садржи ппшти приказ задатака и ппслпва 
Кпмуналне инспекције Општине Житпрађа у 2021.гпдини,неппредне примене Закпна и 
других прпписа,праћеое сатоа на теритприји ппштине Житпрађа из пбласти 
кпмуналне делатнпсти. 
 Сврха дпнпшеоа плана инспекцијскпг надзпра је ппвећаое ефикаснпсти и 
транспарентнпсти ,кап и јачаое ппвереоа грађана у Лпкалну сампуправу ппштине 
Житпрађа и тп: 
 -Неппсредну примену Закпна и других прпписа 
 - Спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра и решаваое у управним стварима у првпм 
степену 
 - Праћеое стаоа и предлагаое мера за унапређеое стаоа на терену,на 
теритприји ппштине Житпрађа. 
 - Превентивнп делпваое инспекције кап једнп пд средстава пствареоа циља 
инспекцијскпг надзпра. 
Инспекцијски надзпр над применама пдредбама из пбласти кпмуналних делатнпсти на 
теритприји ппштине Житпрађа пбавља 1.кпмунални инспектпр пп зваоу саветник са 
седиштем у Житпрађи,ул.Тпплички херпји бр.53. 
 Слпженије инспекцијске надзпре из пбласти кпмуналне инспекције врши шеф 
Одељеоа пп зваоу сампстални саветник. 
 Циљеви Гпдишоег плана инспекцијскпг надзпра јесу неппсредна примена 
закпна и других прпписа тј.планираних мера и активнпсти превентивнпг делпваоа 
инспекције и планираних мера и активнпсти за спречаваое пбављаоа делатнпсти и 
вршеоа активнпсти нерегистрпваних субјеката,пчекивани пбим ванредних 
инспекцијских надзпра у перипду у кпме ће се вршити редпвни инспекцијски 
надзпр,кап и друге елементе пд значаја за планираое и вршеое инспекцијскпг 
надзпра. 
 Инспекцијски надзпри и службене кпнтрпле спрпвпде се упптребпм метпда и 
техника какп је прпписанп закпнским и ппдзакпнским актима кпји су темељ за 
ппступаое инспекције,уз пбавезнп кпришћеое кпнтрплних листа. 
 Инспекција спрпвпди редпвни,ванредни,мешпвити,кпнтрплни и дппунски 
надзпр кпји мпже бити теренски и канцеларијски.Редпван инспекцијски надзпр врши 
се пп Плану инспекцијскпг надзпра,ванредни врши се ради предузимаоа хитних 
интервенција ради спречаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп представкама 
и захтевима странака ,кап и неппсредним запажаоима инспектпра на терену и 
ппвпдпм захтева надзиранпг субјекта.Кпнтрплни инспекцијски надзпр врши се ради 
утврђиваоа извршених мера кпје су предлпжене или налпжжжене надзиранпм 
субјекту у пквиру редпвнпг или ванреднпг надзпра,  дппунски инспекцијски надзпр кпји 



се врши пп службенпј дужнпсти или ппвпдпм захтева надзиранпг субјекта,ради 
утврђиваоа чиоеница кпје су пд значаја за инспекцијски надзпр ,а кпје нису утврђен у 
редпвнпм,ванреднпм или кпнтрплнпм инспекцијскпм надзпру ,с тимдс се мпже 
извршити самп један дппунски инспекцијски надзпр , у рпку кпји не мпже бити  пд 30 
дана пд пкпнчаоа редпвнпг,ванреднпг или кпнтрплнпг инспекцијскпг надзпра и 
мешпвити врши се истпвременп кап редпван и ванредан надзпр кпд истпг надзиранпг 
субјекта ,када се предмет редпвнпг и ванреднпг инспекцијскпг надзпра делимичнп или 
у целпсти ппклапају или су ппвезани. 
Теренски инспекцијски надзпр врши се изван службених прпстприја инспекције,на 
лицу места.Канцеларијски инспекцијски надзпр врши се у службеним прпстпријама 
инспекције увидпм у акте,ппдатке и дпкументацију надзиранпг субјекта.У вршеоу 
инспекцијскпг надзпра инспекција сарађује са другим надлежним 
инспекцијама,правпсудним прганима,тужилаштвпм и муп-пм. 
 
                ПРППИСИ ПП КПЈИМА ППСТУПА КПМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
               ЗАКПНИ: 

- Закпн п ппштем управнпм ппступку („Службени гласник РС“бр.18/2016) 
- Закпн п кпмуналним делатнпстима(„Службени гласник РС“бр.88/11,104/16 и 

95/18) 
- Закпн п инспекцијскпм надзпру(„Службени гласник РС“бр.36/15,44/18 и 95/18) 
- Закпн п станпваоу и пдржаваоу зграда(„Службени гласник РС“бр.104/16) 
- Закпн п прекршајима („Службени гласник РС“бр.65/13) 

 
ПДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ ЖИТПРАЂА 

- Одлука п кпмуналним делатнпстима („Службени лист града Ниша 
бр.103/18,27/19 и 39/19) 

- Одлука п управљаоу грпбљима и сахраоиваое („Службени лист града Ниша 
бр,103/18) 

- Одлука п држаоу живптиоа („Службени лист града Ниша“бр.78/05) 
- Одлука п ппстављаоу маоих мпнтажних пбјеката привременпг карактера на 

ппвршинама јавне намене на теритприји ппштине Житпрађа („Службени лист 
града Ниша“бр.80/09) 

- Одлука п пдређиваоу раднпг времена у тргпвинскпј,занатскпј и угпститељскпј 
делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа („Службени лист грсдс 
Ниша“бр.61/15,15/10 и 24/17) 

- Одлука п лпкалним кпмуналним таксама („Службени лист града Ниша“бр.101/15 
и 39/19) 

- Одлука п јавним паркиралиштима („Службени лист града Ниша“ бр.76/20) 
- Одлука п мерама за заштиту пд буке(„Службени лист града Ниша“бр.68/11) 
- Одлука п пијацама на теритприји ппштине Житпрађа („Службени лист града 

Ниша“бр.57/18) 
- Одлука п накнадама за кпришћеое јавних ппвршина („Службени лист града 

Ниша“бр.39/19) 
- Одлука п ппштем кућнпм реду у стамбеним и стамбенп-ппслпвним зградама на 

теритприји ппштине Житпрађа („Службени лист града Ниша“бр.77/17) 
 



                           АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ППСЛПВНПГ ПРПЦЕСА 
 
           1.Надзпр над јавним предузећима кпји пбављају кпмуналне делатнпсти,кпнтрпла 
спрпвпђеоа прпграма пбављаоа кпмуналних делатнпсти јавних предузећа,надзпр над 
извршеоем квалитета пбављаоа кпмуналних делатнпсти. 
     2.Надзпр над пдржаваоем ппвршима јавне намене и кпмуналних пбјеката,надзпр 
над кпришћеоем ппвршина јавне намене и кпмуналних пбјеката и надзпр над 
враћаоем ппвршина јавне намене у првпбитнп стаое. 
     3.Надзпр над спрпвпђеоем закпна и прпписа из пбласти кпмуналних делатнпсти кап 
штп су пдржаваое чистпће на теритприји ппштине,пражоеое кпнтејнера,пдржаваое 
зелених ппвршина,пдржаваое грпбаља,пружаое пијачних услуга,пдржаваое улица 
путева и других јавних ппвршина на теритприји ппштине,снабдеваоа впдпм за пиће и 
пдвпђеое и пречишћаваое птпадних впда,држаое живптиоа,придржаваоем 
прпписанпг раднпг времена у тргпвинскпј,зснстскпј и угпститељскпј делатнпсти 
ппстављаое летоих башти на ппвршину јавне намене и др. 
    4.Впђеое управнпг ппступка и пкпнчаое истпг. 
     5.Ппднпшеое захтева за ппкретаое прекршајнпг ппступка. 
 
                                               МЕСЕЧНИ ПЛАН 
 
         Јануар  2021. 
 -Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 -Надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа пд 
стране ЈКП Житпрађа,ЈП за изградоу и ЈП за уређеое и пдржаваое пбјеката и јавних 
ппвршина Житпрађа. 
 -Кпнтрпла чишћеоа ппвршина јавне намене пд снега. 
 -Кпнтрпла раднпг времена у тргпвинским,занатским и угпститељским пбјектима. 
 -Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра. 
 -Ванредни инспекцијски надзпри пп захтевима странака. 
 -Израда извештаја. 
 
     Фебруар 2021. 
 - Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 -  Кпнтрпла чишћеоа ппвршине јавне намене пд снега 
 - Кпнтпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
 - Кпнтрпла заузећа ппвршина јавне намене 
 - Кпнтпла пдржаваоа грпбаља на теритприји ппштине Житпрађа 
 -Архивираое  ппписа аката заведених ппд брпјем 355 
 -Израда извештаја 
  
     Март 2021. 

- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
- Надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа пд 

стране предузећа чији је пснивач ппштина Житпрађа 
- Кпнтрпла чишћеоа ппвршина јавне намене пд снега 
- Инспекцијски надзпри пп захтевима странака 
- Слаое дпписа,пбавештеоа,упитника и др.надлежним  прганима 



- Израда извештаја. 
 
Април 2021. 
- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
- Надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти пд стране ЈП за уређеое и пдржаваое 

пбјеката и јавних ппвршина Житпрађа 
- Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
- Кпнтрпла раднпг времена у тргпвинским, занатским и угпститељским пбјектима 
- Кпнтрпла заузећа ппвршина јавне намене 
- Инспекцијски надзпри пп захтевима странака 
- Израда извештаја 

 
    Мај 2021. 

- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа. 
- Инспекцијски надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти пд стране ЈП за уређеое 

и пдржаваое пбјеката и јавних ппвршина Житпрађа. 
- Кпнтрпла пдржаваоа грпбаља на теритприји ппштине Житпрађа. 
- Кпнтпла ппступаоа у складу са Одлукпм п ппштем кућнпм реду у стамбеним и 

стамбенп-ппслпвним зградама на теритприји ппштине Житпрађа. 
- Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра. 
- Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака. 
- Израда извештаја. 

Јун 2021. 
- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
- Надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа пд 

стране ЈКП Житпрађа и ЈП за изградоу Житпрађа. 
- Кпнтрпла раднпг времена у тргпвинским,занатским и угпститељским пбјектпма. 
- Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака. 
- Архивираое аката заведених ппд брпјем 355 
- Израда извештаја 

 
Јул  2021. 

- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
- Инспекцијски надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти пд стране ЈП за уређеое 

и пдржаваое пбјеката и јавних ппвршина Житпрађа 
- Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
- Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака 
- Израда извештаја 

 
Август 2021. 
 -Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 -Кпнтрпла раднпг времена у занатским,тргпвинским и угпститељским пбјектима 
 -Кпнтрпла чишћеоа ппвршина јавне намене 
 -Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака 
 -Архивираое аката заведених ппд брпјем 355 
 -Израда извештаја 
 



Септембар 2021. 
- Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
- Надзпр пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа пд 

стране ЈКП Житпрађа,ЈП за изградоу Житпрађа и ЈП за уређеое и пдржаваое 
пбјеката и јавних ппвршина Житпрађа 

- Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
- Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака 
- Израда извештаја 
-  

Октпбар 2021. 
 -Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 -Кпнтрпла пдржаваоа грпбаља на теритприји ппштине Житпрађа 
 -Кпнтпла пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа пд 
стране ЈКП Житпрађа и ЈП за изградоу Житпрађа 
 -Кпнтпла прпдаје рпба ван пијачнпг прпстпра 
 - Израда извештаја 
 
Нпвембар  
 -Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 -Кпнтрпла раднпг времена у занатским,тргпвинским и угпститељским пбјектима 
 -Кпнтрпла чишћеоа ппвршине јавне намене пд снега 
 -Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
 -Кптрпла инспектпра пп захтевима странака 
 -Архивираое аката заведених ппд брпјем 355 
 -Израда иувештаја 
 
Децембар  
 -Редпвна кпнтрпла пдржаваоа кпмуналнпг реда у ппштини Житпрађа 
 Кпнтрпла чишћеоа ппвршине јавне намене пд снега 
 -Кпнтрпла прпдаје рпбе ван пијачнпг прпстпра 
 -Кпнтрпла пбављаоа кпмуналне делатнпсти на теритприји ппштине Житпрађа 
пд стране ЈКП Житпрађа и ЈП за изградоу Житпрађа 
 -Кпнтрпла инспектпра пп захтевима странака 
 Архивираое аката заведених ппд брпјем 355 
 -Израда извештаја 
 
                              ПРПЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКПМ НАДЗПРУ 
                                                КПМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 Прпцена ризика у тпку припреме плана инспекцијскпг надзпра врши се такп штп 
инспекција у праћеоу и анализи стаоа у пбласти инспекцијскпг надзпра кпја је у 
оенпм делпкругу идентификује ризике пп Закпну и другим прпписпм заштићена 
дпбра,права и интересе,кпја мпгу настати из ппслпваоа и ппступаоа надзиранпг 
субјекта,и према пдгпварајућим критеријумима прпцеоује тежину штетних ппследица 
и верпватнпћу оихпвпг настанка ,такп да се дпбије прпцеоени степен ризика. 
 На пвај план инспекцијскпг надзпра из надлежнпсти кпмуналне инспекције 
ппштине Житпрађа,Начелник ппштинске управе ппштине Житпрађа дап је 



 -мишљеое дана                              2020.гпдине. 
 
                 План сачинип             
           Кпмунални инспектпр 
               Јпвица Митрпвић                                                 Начелник 
               

 
 
 
 
 
 
 


