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 На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", број 36/2015, 
44/2018 -др.закон и 95/2018), Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, 
Одељење за инспекцијске послове - комунална инспекција града Ужица, доноси 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског 

надзора и процени ризика. План се спроводи у складу и активностима утврђеним Законом о 
инспекцијском надзору. 

Циљеви који се желе постићи реализацијом плана су: 
 - Унапређење стања у областима које су предмет инспекцијског надзора, 
 - Унапређење начина обављања делатности које представљају ризик, 
 - Контрола субјеката која је по обиму, облику и учесталости примерена ризику који 
обављање делатности са собом носи, степену организованости и начину рада надзираног субјекта, 
 - Даље унапређење рада инспекцијских служби, повећавање одговорности и омогућавање 
већег степена ефикасности, 
 - Обезбеђивање јавности у раду инспекција. 
 

Годишњи план инспекцијског надзора у складу са Законом садржи: 
 

1. Преглед закона и градских одлука којима је инспекцијски надзор поверен 
комуналној инспекцији. 
2. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора 
3. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор 
4. Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор 
5. Процењени ризик 
6. Период и ресурсе за вршење инспекцијског надзора 
7. Планиране мере превентивног деловања инспекције 
8. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора 

 
1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА И ГРАДСКИХ ОДЛУКА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ 
НАДЗОР ПОВЕРЕН КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

а) Процесни прописи 

Закони: 

1. ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ("Сл.гласник РС", број 36/15, 44/2018-др.закон и 
95/2018) 
2. ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ("Сл.гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018) 
3. ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016-12,98/2016-98 УС, 91/2019 и 
91/2019 други закон) 
4. ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014- др. 
закон,101/2016- др. закон и 47/2018) 



Градски прописи: 

1. СТАТУТ ГРАДА УЖИЦА-пречишћен текст ("Сл. лист града Ужица" број 25/17) 
2. ОДЛУКА О ГРАДСКИМ УПРАВАМА  ("Службени лист града Ужица" број 14/08, 2/09, 9/10 и 
33/16) 
3. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ 
 

б) Материјални прописи 

Закони и подзаконски акти: 

1. ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ("Сл.гласник РС", број 88/2011, 104/2016 и 
95/2018), 
2. ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА ("Сл.гласник РС", број 101/2005, 120/2012-УС и 
84/2013), 
3. ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА ("Сл. гласник РС", бр 104 /2016, 9/2020) 
4. ЗАКОН О ОГЛАШАВАЊУ ("Сл.гласник РС", број 6/2016, 52/2019) 
5. Правилник o посебним eлeментима, односно критеријумима за процену ризика, пoсeбним 
eлeментима плaнa инспeкциjскoг нaдзoрa и учeсталости вршeњa инспeкциjскoг нaдзoрa нa oснoву 
прoцeнe ризикa у области комуналних делатности ("Сл.гласник РС", број 61/2018) 

Градски прописи: 

1. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 
17/2009, 14/2010,  15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015, 10/2017 и 11/2019), 
2. ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ ("Сл.лист општине Т. Ужице", број 5/77 и "Сл.лист 
Општине Ужице" број 1/03 и 11/07), 
3. ОДЛУКА О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ ("Сл.лист општине Ужице", број 09/02,01/03 и 11/07 и 
"Сл.лист града Ужица",10/2017), 
4. ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА ("Сл.лист општине Т. Ужице", број 06/79 и 
"Сл.лист Општине Ужице" број  1/03, 11/07 и 4/09), 
5. ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист  града 
Ужица" број 5/12 и 40/14), 
6. ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист града Ужица", број 22/17), 
7. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ("Сл.лист града Ужица", број 11/19), 
8. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА ("Сл.лист града 
Ужица", број 12/09 и 17/09), 
9. ОДЛУКА О САКУПЉАЊУ, ОДЛАГАЊУ И ДЕПОНОВАЊУ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА ("Сл.лист града Ужица", број 08/10), 
10. ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА Ужица ("Сл.лист града 
Ужица", број 15/10 и 10/17), 
11. ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА ("Сл.лист општине Титово Ужице", број 
4/81, 7/84, 6/89, 1/90 и 2/91 , "Сл.лист општине Ужице", број 6/92, 37/93, 1/94 и "Сл.лист  општине 
Ужице", број 1/03), 
12. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ("Сл.лист општине Титово Ужице", број 3/85, 6/89, 1/90, 2/91 и 
"Сл.лист општине Ужице", број 6/92, 3/93, 7/93, 1/94, 1/03 и 11/07), 
13. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УЖИЦЕ ("Сл.лист општине Ужице", број 03/02, 6-
1/06, 05/07, 20/09 и "Сл. лист града Ужица", бр. 38/14 и 10/17) 
14. ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист града Ужица", број 
11/2019). 
 
 
 
 



2. УЧЕСТАЛОСТ И ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАПОМЕНА: 

1. Процена ризика од обављања делатности извршена је у односу на значај штићеног добра и критичност у 
обављању делатности која је предмет инспекцијског надзора 

 
2. Опис учесталости 
Редовна учесталост подразумева планирање броја контрола у оквиру законом прописаног минимума 
Средња учесталост подразумева већи број контрола у зависности од процењеног ризика за појединачни 

објекат 
Велика подразумева стални надзор, односно велики број контрола у зависности  од процењеног ризика за 

појединачни објекат 

 

Област надзора/ пропис/ активност Врста надзора Учесталост 
Процена 
ризика 

ОБЛАСТ НАДЗОРА: Комунална 
делатност 

 
 

ЗАКОН О КОМУНАЛНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА ("Сл.гласник РС", број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

Сходна примена Закона у 
случајевима када градском 
одлуком није дато 
довољно елементата за 
инспекцијски надзор 

По потреби Средњи 

ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ("Сл. лист града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 
14/2010,  15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015,10/2017 и 11/2019) 
Одржавање чистоће на јавним површинама и јавним зеленим површинама; 
КИ 1. Обавезе предузећа/предузетника коме 
је поверено одржавање јавних површина 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

За редовне 
контроле  - 
редовна или 
средња 

Средњи КИ 2. Обавезе корисника јавне површине 
КИ 3. Заштита чистоће на јавним 
површинама 
KИ 4. Обавезе инвеститора и извођача радова 
код извођења радова на јавним површинама 

Ванредна редовна до 
средња 

Средњи до 
велики 

Уклањање снега и леда 
KИ 5. Обавезе предузећа/предузетника коме 
је поверено обављање делатности - Чишћење 
снега и леда 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

За редовне 
контроле - 
редовна или 
средња 

Средњи до 
велики 

KИ 6. Испуњавање обавеза у вези са 
чишћењем снега и леда 
Одношење смећа 
KИ 7. Обавезе предузећа/предузетника у 
обављању делатности одношења смећа 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

За редовне 
контроле - 
редовна или 
средња 

Средњи 
KИ 8. Одношење смећа - Обавезе корисника 

Јавне зелене површине 
KИ 9. Обавезе предузећа/предузетника коме 
је поверено одржавање јавне зелене 
површине 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

За редовне 
контроле - 
редовна или 
средња 

Низак до 
средњи 

KИ 10. Обавезе корисника јавне зелене 
површине 
KИ 11. Обавезе извођача радова при 
раскопавању јавних зелених површина 

Ванредна 
Редовна до 
средња 

Средњи до 
велики КИ 12. Довођење раскопане јавне површине у 

првобитно стање 
Јавна расвета, улични отвори и други слични објекти 
КИ 17. Обавезе предузећа/предузетника коме 
је поверено одржавање јавне расвете, 
уличних отвора и сличних објеката 

Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 
Редовна 

Низак до 
средњи 

КИ 18. Заштита одржавање јавне расвете, Ванредна Редовна до Средњи до 



Област надзора/ пропис/ активност Врста надзора Учесталост 
Процена 
ризика 

уличних отвора и сличних објеката средња велики 
Уређење спољних делова зграда и уређење дворишта 
КИ 13. Уређење спољних делова зграде Редовна контрола 

Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна 
Низак до 
средњи 

Ванредна код радње која је 
довела до опасности по 

безбедност 

Средња до 
велика 

Висок до 
критичан 

КИ 14. Уређење дворишта Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 
 
 

Редовна 
Низак до 
средњи 

Заузеће јавних површина 
КИ - 16. Постављање објеката, комунални ред 
при коришћењу привремених објеката 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна до 
средња 

Средњи до 
висок 

КИ - 21.Уклањање бесправно постављених 
објеката и напуштених ствари 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна до 
средња 

Средњи до 
висок 

Уклањање дрвећа и шибља 
КИ 19. - Обавезе предузећа/предузетника 
коме је поверено уклањање дрвећа и шибља 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 20. - Налагање уклањања дрвећа и 
шибља 

Ванредна контрола 
Висок 

Висок до 
критичан 

Комунални ред на сеоском подручју 
КИ 15. - Заштита комуналног реда на 
сеоском подручју 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна 
Низак до 
средњи 

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист  града Ужица", број 
5/2012 и 40/2014) 
КИ 22. Обавезе предузећа/предузетника 
приликом хватања и смештања напуштених 
паса и мачака у прихватилиште 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 23. Обавезе предузећа/предузетника у 
вези са домаћим животињама 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 24. Поступање физичког или правног 
лица са домаћим животињама 

Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна 
Средњи до 
висок 

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ("Сл.лист града Ужица", број број 11/2019)   
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА ("Сл.лист града Ужица", број 
12/2009 и 17/2009) 
КИ 25. Обавезе предузећа/предузетника у 
обављању комуналне делатности јавних 
паркиралишта 
 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 26. Обавезе корисника јавног 
паркиралишта 

Ванредна контрола Редовна до 
средња 

Средњи 

ОДЛУКА О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ ("Сл.лист општине Ужице", број 09/02, 01/03 и 11/07 и "Сл.лист 
града Ужица", број 10/2017) 



Област надзора/ пропис/ активност Врста надзора Учесталост 
Процена 
ризика 

КИ 27. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна Средњи 

КИ 28. Обавезе корисника услуге  Ванредна контрола Редовна до 
средња 

Средњи 

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ ("Сл.лист општине Т. Ужице" број 5/77 и "Сл.лист општине 
Ужице", број 1/03 и 11/07) 
КИ 29. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна Средњи 

КИ 30. Обавезе корисника услуге  Ванредна контрола Редовна до 
средња 

Средњи 

ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА Ужица ("Сл.лист града Ужица", број 
15/10 и 10/17) 
КИ 31. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна Средњи 

КИ 32. Обавезе предузећа - корисника услуге 
грејања 

Ванредна контрола Редовна до 
средња 

Средњи до 
висок 

КИ 33. Обавезе корисника услуга  Ванредна контрола 
Редовна 

Низак до 
срењи 

ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА ("Сл.лист општине Титово Ужице", број 4/81, 7/84, 
6/89, 1/90 и 2/91 и "Сл.лист општине Ужице", број 6/92, 37/93, 1/94) 
КИ 34. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна Средњи 

КИ 35. Обавезе корисника услуге  Ванредна контрола Редовна до 
средња 

Средњи до 
висок 

ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ("Сл.лист општине Титово Ужице", број 3/85, 6/89, 1/90, 2/91 и "Сл.лист општине 
Ужице", број 6/92, 3/93, 7/93, 1/94, 1/03 и 11/07) 
КИ 36. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 37. Обавезе корисника услуге  Ванредна контрола 

Редовна 

Низак до 
средњи 

 
 

ОБЛАСТ: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА ("Сл. гласник РС", 
бр 104 /2016) 

Примена Закона у 
случајевима када градском 
одлуком није дато 
довољно елементата за 
инспекцијски надзор 

 По потреби 
Низак до 
средњи 

ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист града Ужица", број 22/2017) 
КИ 38. Обавезе предузећа приликом 
обављања делатности 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 39. Обавезе корисника стана Ванредна контрола 
Редовна 

Низак до 
средњи 

ОБЛАСТ: САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА 
ЗАКОН О САХРАЊИВАЊУ И 
ГРОБЉИМА ("Сл.гласник РС", број 
101/2005, 120/2012-УС и 84/2013) 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ПОСТУПАЊА СА ПОСМРТНИМ 
ОСТАЦИМА УМРЛОГ ЛИЦА("Сл.гласник 
РС", број 96/2016) 

Сходна примена Закона у 
случајевима када градском 

одлуком није дато 
довољно елементата за 
инспекцијски надзор 

По потреби 
Низак до 
средњи 

 ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА ("Сл.лист општине Т. Ужице" број 06/79 и "Сл.лист 
Општине Ужице" број  1/03, 11/07 и 4/09), 
КИ 40. Обавезе субјекта коме је поверена 
делатност схарањивања 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 



Област надзора/ пропис/ активност Врста надзора Учесталост 
Процена 
ризика 

КИ 41. Обавезе корисника услуге 
Редовна контрола Редовна 

Низак до 
средњи 

ОБЛАСТ: ОГЛАШАВАЊЕ 
ЗАКОН О ОГЛАШАВАЊУ ("Сл.гласник 
РС", број 6/2016) 
ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист 
града Ужица", број 11/2019) 

Сходна примена Закона у 
случајевима када градском 

одлуком није дато 
довољно елементата за 
инспекцијски надзор 

 
 

По потреби 
Низак до 
средњи 

 
КИ 42. Обавезе предузећа/предузетника који 
врши постављање и одржавање опреме за 
оглашавање 

Редовна контрола Редовна 
Низак до 
средњи 

КИ 43. Обавезе оглашивача Редовна контрола 
Ванредна - по пријави 
грађана или Комуналне 

полиције 

Редовна до 
средња 

Низак до 
средњи 

* Учeстaлoст вршења инспeкциjскoг нaдзoра инспекције за комуналне делатности (члан 3. 
Правилника), утврђује се на основу процењеног степена ризика у обављању комуналне 
делатности. 

- Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као критичан, инспeкциjски 
нaдзoр се врши у примерено кратком року, не дужем од три радна дана. 

- Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као висoк, инспeкциjски 
нaдзoр се врши нajмaњe jeднoм у годину дана. 

- Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као срeдњи, инспeкциjски 
нaдзoр врши сe нajмaњe jeднoм у три године. 

- Кoд нaдзирaнoг субjeктa кoд кojeг je степен ризика прoцeњeн као низaк, инспeкциjски 
нaдзoр врши сe нajмaњe jeднoм у пет година. 
 

* Плaн инспeкциjскoг нaдзoрa инспекције за комуналне делатности (члан 4. Правилника), пoрeд 
oбaвeзних eлeмeнaтa, сaдржи и: 

1) број и врсту надзираних субјеката у којима је планиран редован инспекцијски надзор, по 
областима надзора дефинисаним контролним листама; 

2) број и врсту надзираних субјеката у којима су планиране службене саветодавне посете, по 
областима службених саветодавних посета. 



3. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Надзирани субјекти у смислу овог плана су: 
 - Субјекти којима је поверено обављање делатности, као и субјекти који обављају 
делатност која је предмет инспекцијског надзора 
 - Субјекти који имају посебне обавезе (инвеститори, извођачи радова и др.) 
 - Корисници услуга (правна и физичка лица) 

а) Субјекти којима је поверено обављање делатности, као и субјекти који обављају делатност 
која је предмет инспекцијског надзора 

 

Област надзора/ пропис/ активност Субјект код кога ће се вршити инспекцијски 
надзор 

ОБЛАСТ НАДЗОРА: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
1. ОДЛУКА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ("Сл. лист 
града Ужица", бр. 6-1/2008, 21/2008, 17/2009, 14/2010, 
15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013, 22/2015, 10/2017 и 
11/2019) 

 

1.1. Одржавање чистоће на јавним површинама и 
јавним зеленим површинама; 

ЈКП "Биоктош" 

1.2. Уклањање снега и леда  ЈКП "Биоктош" 
ЈКП "Нискоградња" 

1.3. Одношење смећа ЈКП "Биоктош" 
1.4. Јавне зелене површине ЈКП "Биоктош" 

ЈП "Велики парк" 
1.5. Јавна расвета, улични отвори и други слични 
објекти  

ЈП "Ужице развој" 
ЈКП "Водовод" 

1.6. Уређење спољних делова зграда и уређење 
дворишта 

ЈП "Стан" 
Предузеће или предузетник коме је поверено 

инвестиционо одржавање 
1.7. Заузеће јавних површина Правна лица и предузетници којима је 

решењем надлежне градске управе дозвољено 
заузеће јавне површине 

1.8. Уклањање дрвећа и шибља ЈКП "Биоктош" 
Предузеће или предузетник коме је поверено 

уклањање дрвећа и шибља 
1.9. Комунални ред на сеоском подручју Месне заједнице 
2. ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ("Сл.лист града Ужица", 
број 5/2012 и и 40/2014),  

 
ЈП "Ужице развој" 

ЈКП "Наш дом" Пожега 
3. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
("Сл.лист Града Ужица" број број 11/2019) и ОДЛУКА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА ("Сл.лист Града Ужица", број 
12/09 и 17/09), 

 
ЈКП "Биоктош" 
ЈП "Ужице развој" 

 

4. ОДЛУКА О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ ("Сл.лист 
Општине Ужице", број 09/02 и "Сл.лист Општине Ужице" 
број 11/07 и "Сл.лист Града Ужица",10/2017),  

 
ЈКП "Водовод" 

5. ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ ("Сл.лист 
Општине Т. Ужице", број 5/77 и "Сл.лист Општине 
Ужице" број 1/03 и 11/07) 
 

 
 

ЈКП "Водовод" 



Област надзора/ пропис/ активност Субјект код кога ће се вршити инспекцијски 
надзор 

6. ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА Ужица ("Сл.лист Града Ужица", 
број 15/2010 и 10/2017)  

 
ЈКП "Градска топлана" 

7.  ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 
("Сл.лист општине Титово Ужице", број 4/81, 7/84, 6/89, 
1/90 и 2/91 и "Сл.лист општине Ужице", број 6/92, 37/93, 
1/94), 

 
 

ЈП "Стан" 

8. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА ("Сл.лист општине Титово 
Ужице", број 3/85, 6/89, 1/90, 2/91 и "Сл.лист општине 
Ужице", број 6/92, 3 и 7/93, 1/94 и 1/2003) 

 
 

ЈКП "Биоктош" 
ОБЛАСТ: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
9. ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У 
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
УЖИЦА("Сл.лист Града Ужица",број 22/2017),  

 
ЈП "Стан" 

Скупштина стамбене заједнице 

ОБЛАСТ: САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА  
10. ОДЛУКА О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 
("Сл.лист Општине Т. Ужице", број 06/79 и 
"Сл.лист Општине Ужице", број  1/03, 11/07 и 
4/09), 

 
ЈКП "Биоктош" 
Месне заједнице 

ОБЛАСТ: ОГЛАШАВАЊЕ  
ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА 
УЖИЦА ("Сл.лист града Ужица", број 11/2019). 

 
ЈП "Ужице развој" 
ЈКП "Биоктош" 

 Сходно члану 4. Правилника планира се 5 до 10 службених саветодавних посета 
надзираним субјектима у 2020. години. 

 Начелник Одељења за инспекцијске послове одредиће комуналне инспекторе који ће 
вршити редован надзор над овим субјектима. 

 б) Субјекти који имају посебне обавезе - инвеститори, извођачи радова и др. 

 Ови субјекти се утврђују на основу решења којим се дозвољава заузеће, извођење радова на 
одговарајућим површинама и сл., као и по службеној дужности приликом планирања ванредног 
надзора. 

в) Корисници услуга (правна и физичка лица) 
 Утврђују се у поступку припреме ванредног надзора и то: 
 

- за редован надзор - према подручју или делатности које ће надзор   обухватити 
 - за ванредни надзор - по службеној дужности или по пријави 
 
4. ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
 Инспекцијски надзор ће се вршити на територији града Ужица. 
 Према урбаној структури у поступку планирања насеља су класификована на: 
 - Урбана насеља: Ужице и Севојно 
 - Неурбана насеља: насељена места на сеоском подручју. 
 Начелник Одељења за инспекцијске послове одређује овлашћеног инспектора за надзор на 
одговарајућем подручју. 



 
5. ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК 
 
 Процена ризика по областима и делатностима дата је у табели у делу плана којим се 
дефинише учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора. 
 Према Правилнику о посебним елементима за процену ризика и утврђивање учесталости 
инспекцијског надзора из изворне надлежности града Ужица у процени ризика за појединачни 
субјекат у обзир се узимају и следећи посебни елементи: 
 
а) Значај штићеног добра 
 
Степен Величина Опис 

1 Врло мали 
Остале површине  (остало грађевинско земљиште на коме Град има право 
коришћења, а у функцији је јавне намене; друге јавне површине ван 
власништва града).  

2 Мали Површине од јавног значаја (зелене површине, спортски терени и друге 
јавне површине). 

3 Средњи 

Добро од значаја за функционисање заједнице (саобраћајнице, 
водотокови, пешачке стазе и пролази, простори око школа и јавних 
објеката, тргови; објекти инфраструктуре; објекти за обављање јавних 
функција: школе, болнице, јавне установе, зграде државних органа и 
органа локалне самоуправе, аутобуске и железничке станице и сл.). 

4 Велики 

Одлукама града и планским документима предвиђена/планирана  посебна 
заштита подручја/објекта; прописани посебни услови за обављање 
делатности; законом или градским одлукама утврђен начин обављања 
делатности. 

5 Врло 
велики 

 Законом  је предвиђена посебна заштита подручја/објекта; законом 
забрањене делатности; законом  предвиђена кривична санкција. 

 

б) Критичност нарушавања/ обављања делатности и опасност од ванредног догађаја или угрожавање 
безбедности, животне средине, људи и животиња 

Степен Величина Опис 

1 Врло велика 

Изазване штетне последице довеле су до престанка обављања комуналних 
делатности, трајног оштећења животне средине, угрожавања безбедности 
великог обима (нпр. оштећења магистралних инфраструктурних објеката, 
прекида саобраћаја или веома ограничену проходност на саобраћајницама, 
изазивање акцидента и др.)  

2 Велика 

Изазване штетне последице довеле су до отежаног обављања комуналних 
делатности, оштећења животне средине за чије отклањање морају бити издвојена 
ванредна новчана средства, угрожавања безбедности већег броја људи и 
животиња  (нпр. оштећења осталих инфраструктурних објеката, краћи прекид 
или отежано одвијање саобраћаја и др.) 

3 Средња 

Изазване штетне последице ометају обављање комуналних делатности, угрожена 
је животна средина, потенцијално може доћи до угрожавања безбедности или 
узнемиравања људи и животиња  (нпр. заузећа површина којима се отежава 
обављање комуналне делатности, оштећења саобраћајница и јавних површина, 
штетне емисије у животној средини, непоштовање радног времена и др.) 

4 Мала 
Изазване штетне последице ометају  у малој мери обављање комуналних 
делатности, нарушавање комуналног реда и прописаног начина поступања 
корисника у већем обиму и др. 

5 Минимална Изазване штетне последице не ометају обављање комуналне делатности, 
нарушавање комуналног реда и прописаног начина поступања корисника у 



Степен Величина Опис 
мањем обиму, за прекршај прописана најмања новчана казна и др. 

 

в) Организованост субјекта за обављање делатности 

Степен Величина Опис 

1 врло 
велика 

Субјект је организовао обављање делатности у складу са прописима, 
стално контролише обављање делатности и благовремено предузима 
мере за отклањање недостатака  

2 велика 
Субјект је организовао обављање делатности у складу са прописима, 
контролише поверемено обављање делатности и предузима мере за 
отклањање последица 

3 средња 
Субјект је организовао обављање делатности у складу са прописима, али 
не контролише обављање делатности и не предузима мере за отклањање 
недостатака  

4 мала Субјект је делимично организовао обављање делатности у складу са 
прописима 

5 врло мала Субјект није организовао обављање делатности у складу са прописима 

 

г) Намера - склоност починиоца да врши прекршај 

Степен Величина Опис 

1 Занемарљива Учињен прекршај из нехата или незнања 

2 Повремена Учињен прекршај са умишљајем, али без намере за понављање 
прекршаја 

3 Дуга Понављање прекршаја 

4 Претежна Учестало понављање прекршаја упркос изреченим санкцијама 

5 Трајна Вишеструко - учестало понављање прекршаја упркос изреченим 
санкцијама са исказивањем намере да прекршај чини и убудуће 

 
 Процена ризика уз укључивање посебних елемената врши се према Правилнику о посебним 
елементима за процену ризика и утврђивање учесталости инспекцијског надзора из изворне 
надлежности града Ужица. 
 
6. ПЕРИОД И РЕСУРСИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

Инспекцијски надзор ће се вршити у току читаве године. 
Укупно радно време за надзор: 227 радних дана + 52 дежурства суботом, укуно 279 дана 
Број комуналних инспектора: 4 

Распоред радног времена: 
 -  за редовне контроле - радним даном у радно време, 
 -  дежурства суботом 
 - за ванредне контроле - радним даном у радно и ван радног времена, по потреби и у 

нерадне дане 
Полазећи од обима инспекцијских контрола и других послова комуналне инспекције у 

2020. години, према облицима инспекцијског надзора планира се утрошак радног времена: 
 - за канцеларијске контроле, припрему за терен, издраду решења, пријава, извештаја и 

остале активности - 25%  радног времена 



 - за теренске контроле - 75% 
 * Напомена: Утрошак радног времена зависи и од периода године. 

 
7. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

 У циљу превентивног деловања инспекције, предузимаће се следеће активности: 
 - активности на промовисању коришћења контролних листа инспекцијског надзора које су 

објављене на сајту града Ужица а у складу са планом Градске управе, 
 - саветодавни надзор код субјеката којима је поверено обављање делатности, као и субјеката 

који обављају делатност која је предмет инспекцијског надзора, 
 - подношење иницијатива за измене и допуне градских одлука, ради усаглашавања са 

законом и у циљу лакше примене и смањивања ризика у обављању делатности. 
 У оквиру планиране реализације система 48 часова посебан сегмент је  давање 

информација о улози, обавезама инспекције и начину њеног рада. 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 
 
 Области контроле и карактер делатности које су предмет инспекцијског надзора, као и 
пријаве грађана, односно комуналне полиције, условљавају да ванредне контроле представљају 
доминантни облик контроле. Према подацима из предходних година овај облик контроле присутан 
је у више од 80% укупних контрола. 
 Просек извршених контрола у току године у односу на период 2013.- 2020. година износи 
од 700 до 800 контрола годишње и очекивано учешће ванредних контрола у 2021. години било би 
од 600 до 700 контрола годишње. 
 Треба напоменути да се комунални ред мањим делом контролише и од стране комуналне 
полиције. 
 
 
 в.д. НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ  УПРАВЕ 

 
Зоран Милитаров 

 


