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На пснпву шл. 10 Закпна п инспекцијскпм надзпру, Одељеое за инспекцијске ппслпве управе 
градске ппщтине Суршин дпнпси 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНE ИНСПЕКЦИЈE ЗА 2019. ГОДИНУ 

УВОД 
Инспекцијски надзпр је ппсап државне управе с циљем да се превентивним делпваоем или 
изрицаоем мера пствари закпнитпст и безбеднпст ппслпваоа и ппступаоа надзираних 
субјеката и спреше или птклпне щтетне ппследице пп закпнпм и другим прпписпм защтићена 
дпбра, права и интересе  (живпт и здравље људи, живптна средина, биљни и живптиоски свет, 
импвина, права и интереси заппслених и других раднп ангажпваних лица, привреда и ппщтена 
тржищна утакмица, јавни прихпди, несметан рад пргана и прганизација, кпмунални ред и др.). 
План инспекцијскпг надзпра заснива се на утврђенпм стаоу у пбласти инспекцијскпг надзпра и 
прпцени ризика. Инспекција је дужна да спрпвпди план инспекцијскпг надзпра, псим када 
ппстпје нарпшитп пправдане, изузетне пкплнпсти кпје је у тпме спрешавају. 
 
Оперативни циљеви кпмуналне инспекције  ГО Суршин усмерени су на  усппстављаое 
кпмуналнпг реда, пдржаваое шистпће, ппщтпваоа кућнпг реда,  кпнтрплу заузећа јавних и 
других ппврщина, ппстављаоем бащти угпститељских пбјеката, привремених и ппкретних 
пбјеката, кпнтрпла пдвпђеоа и прешищћаваоа атмпсферских и птпадних впда, кпнтрпла 
димнишарских услуга, кпнтрпла примене пдлуке п уређиваоу и пдржаваоу грпбаља у ппсебнп 
насељеним местима ппщтине Суршин, кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци п пијацама кпјима 
управља ЈП „Суршин“, кпнтрпла држаоа дпмаћих живптиоа, кпнтрпла  нашина пглащаваоа, 
кприщћеое  јавних паркиралищта и др.  
Сврха дпнпщеоа Плана инспекцијскпг надзпра пдсека кпмуналне инспекције је већа 
избалансиранпст и равнпмернија ппкривенпст свих  пбласти инспекцијскпг надзпра из 
делпкруга рада кпмуналне инспекције, ппвећаое ефективнпсти и транспарентнпсти, кап и 
јашаое ппвереоа грађана у лпкалну сампуправу и рад управе ГО Суршин. 
 

1. Извршипци, ппрема  и прганизација 

Ппслпве инспекцијскпг надзпра пбавља 6 инспектпра кпмуналне инспекције ГО Суршин пп 

планиранпј теритпријалнoj ппдели терена пп свим суршинским насељима за сваку календарску 

гпдину. Кпмунална инспекција распплаже са 3 ( три ) службена впзила, а за пптребе 

канцеларијскпг рада и прикупљаоа неппхпдних ппдатака пбезбеђенп је укупнп 8 рашунара.  

2. Правни пснпв 

Кпмунална инспекција градске ппщтине Суршин ппступа схпднп пдредбама Закпна п 
кпмуналним делатнпстима, Закпна п инспекцијскпм надзпру, Закпна п ппщтем управнпм 
ппступку, Закпна п пглащаваоу и  прпписима јединице лпкалне сампуправе- градским 
пдлукама пбјављеним на интернет страници ГО Суршин www.surcin.rs 
 

 

3. Врсте и мере у ппступку инспекцијскпг надзпра 

Ппред редпвнпг-планиранпг инспекцијскпг надзпра кпмунална инспекција ГО Суршин врщи и 

ванредне инспецијске кпнтрпле инициране представкама грађана, прати и анализира стаое у 

пбласти инспекцијскпг надзпра и делпкруга рада кпмуналне инспекције са псвртпм на прпцене 

ризика, сашиоава евиденције, извещтаје, усклађује  и кппрдинира инспекцијски надзпр са 

http://www.surcin.rs/
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другим инспекцијским прганима, кпнтинуиранп ради на унапређеоу рада кпмуналних 

инспектпра, предузима превентивне активнпсти и предлаже прганима државне управе и 

јединици лпкалне сампуправе и другим имапцима јавних пвлащћеоа предузимаое 

активнпсти и мера на кпје су пвлащћени.  

Једнп пд средстава пствареоа циља инспекцијскпг надзпра представља превентивнп 

делпваое щтп  ппдразумева ташнп и правпвременп  инфпрмисаое грађана, пружаое  струшне 

и саветпдавне ппдрщке и ппмпћи физишким лицима, предузетницима и правним лицима, 

пбјављиваое важећих прпписа, даваое предлпга, ппкретаое иницијатива, упућиваое дпписа 

са преппрукама и сл. Ппред превентивнпг делпваоа кпмунална инспекција  у циљу брзпг и 

делптвпрнпг реагпваоа на ппјаве незакпнитпсти, небезбеднпсти и спрешаваое щтете изрише 

мере за птклаоаое закпнитпсти и ппсебне мере наредбе и забране  кап и казнене мере - 

ппднпщеое захтева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и издаваое прекрщајнпг налпга какп 

би се ппстиглп усклађиваое стаоа са закпнпм, другим прпписпм и безбеднпщћу. 

4. Прпцене ризика 

Окпсницу планираоа и врщеоа инспекцијскпг надзпра шини прпцена ризика. Зависнп пд 
прпцеоенпг степена ризика, утврђује се динамика и ушесталпст редпвнпг (планиранпг)  или 
ванреднпг инспекцијскпг надзпра. У циљу делптвпрнијег инспекцијскпг надзпра и сузбијаоа 
делатнпсти или активнпсти нерегистрпваних субјеката , усклађује планпве инспекцијскпг 
надзпра, предлаже предузимаое заједнишких мера и рангира надзиране субјекте према 
ризишнпсти, зависнп пд тежине мпгуће щтетне ппследице и верпватнпће оенпг настанка те 
реагује благпвременп и ефикаснп на прпцеоени виспк и критишан ризик. Ппред  праћеоа и 
анализе стаоа у пбласти инспекцијскпг надзпра  инструмент прпцене ризика су и кпнтрплне 
листе ппмпћу кпјих се  мери  усклађенпст субјеката са прпписима и устанпвљава стаое 
закпнитпсти ибезбеднпсти у надзиранпј пбласти. Кпнтрплне листе пбјављене су на интернет 
страници ГО Суршин www.surcin.rs. 

 

 

5.Редпвни инспекцијски надзпри 

Р.Б          Активности и контроле Степен 
ризика 

Учесталост Период 

1. Кпмунални ред    

 Кпнтрпла ппврщина пкп зграда и 

пграда,  

средои пп представкама у тпку целе гпдине 

 1. Кпнтрпла кпмуналнпг реда на 

ппврщинама јавне намене, 

ппврщинама у јавнпм 

кприщћеоу и псталим 

ппврщинама 

виспк свакпдневнп У тпку целе гпдине 

 Кпнтрпла забране кретаоа 

/заустављаоа/паркираоа/пстав

љаоа впзила/других ствари на 

виспк недељнп у тпку целе гпдине 

http://www.surcin.rs/
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
https://portal.beograd.gov.rs/komisija/kontrolneListeKomunalnaI/KOMUNALNI%20RED-Kontrolna%20lista%20br.%203.pdf
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ппврщинама јавне намене и 

ппврщинама у јавнпм 

кприщћеоу 

 Кпнтрпла уклаоаоа снега и леда 

са ппврщина јавне намене и 

ппврщина у јавнпм кприщћеоу и 

леденица са истурених делпва 

зграда 

виспк нпвембар, децембар, 
јануар и фебруар 
 

нпвембар, децембар, 
јануар и фебруар 
 

 Кпнтрпла смещтаоа рпбе на 

ппврщинама јавне намене 

виспк недељнп  редпвна дежурства 

 Кпнтрпла шистпће и уреднпсти 

сппљних делпва зграда и 

двприщта  щкпла и вртића 

виспк недељнп у тпку целе гпдине 

2. Закпн п станпваоу и пдржаваоу 

стамбених зграда 

средои месешнп у тпку целе гпдине 

3. Оглашаваое    

 На птвпренпм прпстпру средои кварталнп и пп 

пријавама грађана 

у тпку целе гпдине 

 Забраоенп пглащаваое виспк месешнп и пп пријавама 

грађана 

у тпку целе гпдине 

4. Одржаваое чистпће      

 Чищћеое јавних ппврщина 

(пбавезе кприсника – сппртских и 

забавних терена и извпђаша 

грађевинских радпва) 

средои месешнп у тпку целе гпдине 

 Защтита шистпће на јавним 

ппврщинама 

средои месешнп у тпку целе гпдине 

Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци п 

пдржаваоу шистпће у ппсебнп 

насељеним местима ппщтине 

Суршин 

средои недељнп у тпку целе гпдине 

5. Кућни ред у стамбеним 

зградама  

средои пп представкама 

грађана 

у тпку целе гпдине 

6. Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 

п пдвпђеоу и пречишћаваоу 

атмпсферских и птпадних впда 

виспк недељнп у тпку целе гпдине 
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Кпнтрпла пдржаваоа, редпвнпг 

пражоеоа и спрешаваоа 

изливаоа садржаја септишких 

јама 

критишан свакпдневнп у тпку целе гпдине 

 

 

7. Држаое дпмаћих живптиоа и 

кућних љубимаца и кпнтрпла 

ппступаоа пп Одлуци п држаоу 

дпмаћих живптиоа на 

теритприји ГО Сурчин 

средои пп представкама 

грађана 

у тпку целе гпдине 

8. Кпнтрпла ппстављених 

привремених пбјеката 

средои кварталнп у тпку целе гпдине 

9. Кпнтрпла тезги и других 

ппкретних привремених 

пбјеката 

средои месешнп у тпку целе гпдине 

10. Кпнтрпла башти угпститељских 

пбјеката 

виспк месешнп у тпку целе гпдине 

11. Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 

п димничарским услугама 

средои пп представкама 

грађана 

у тпку целе гпдине 

12. Kпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 

п сахраоиваоу и грпбљима  

средои пп представкама 

грађана 

у тпку целе гпдине 

13. Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 
п пијацама кпјима управља ЈП 
„Сурчин’’ 

средои недељнп у тпку целе гпдине 

14. Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 
п пречишћаваоу и дистрибуцији 
впде 

   

Кпнтрпла ненаменске пптрпщое 

впде из градскпг впдпвпда 

виспк Кварталнп и пп 
пријавама грађана 

у тпку целе гпдине 

15. Кпнтрпла ппступаоа пп Одлуци 
п уређеоу паркпва, зелених и 
рекреаципних ппвршина 

виспк свакпдневнп у тпку целе гпдине 

16. Кпнтрпла узнемираваоа 
грађана емитпваоем музике у 
угпститељским пбјектима 

виспк пп представкама 
грађана 

у тпку целе гпдине 

17. Кпнтрпла ппштпваоа раднпг 
времена или узнемираваоа 
грађана емитпваоем буке у 
занатским и тргпвинским 
пбјектима 

виспк Кварталнп и пп 
пријавама грађана 

у тпку целе гпдине 

18. Кпнтрпла стаоа 
некатегприсаних путева на 

виспк недељнп У тпку целе гпдине 
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ппдручју ГО Сурчин   

19. Ппступаое пп Уредби Владе РС 
п мерама за сузбијаое и 
уништаваое кпрпвске биљке 
Амбрпзије 
 

виспк Кварталнп и пп 
пријавама грађана 

У тпку целе гпдине 

20. Превентивне мере: уппзправаое 
надзиранпг субјекта п оегпвим 
пбавезама из закпна и других 
прпписа, кап и п прпписаним 
радоама и мерама управљеним 
према надзиранпм субјекту и 
санкцијама за ппступаоа 
супрптна тим пбавезама; 
указиваое надзиранпм субјекту 
на мпгућнпст наступаоа щтетних 
ппследица оегпвпг ппслпваоа 
или ппступаоа 

 Свакпдневнп  
у неппсреднпм 

кпнтакту, саветпдавне 

ппсете, уппзнаваое са  

прпписима, писма са 

преппрукама)  

у тпку целе гпдине  

21. Активнпсти везане за ванредне 
ситуације: ппплаве, виспке и 
ниске температуре, хаварије и 
друге хитне мере на спрешаваоу 
и птклаоаоу неппсреднп 
ппаснпсти пп здравље и живпт 
људи и живптну средину. 

виспк Пп пптреби и пп хитнпм 

ппступку 

у тпку целе гпдине 

22. Кпнтрпла кпмуналнпг реда 
ппвпдпм пдређених 
манифестација (Улица птвпренпг 
срца, Гпсппјински фестивал 
љубави и вина, Бпгпјављаое, 
Бпјшинскп културнп летп и др.). 

средои За време 
манифестација 

За време 
манифестација 

23. Заједнички инспекцијски надзпр 
са другим инспекцијама и 
кпмуналнпм пплицијпм (бука из 
угпститељских пбјеката, врщеое 
нелегалне прпдаје и др.) 

виспк Пп пптреби и уз дпгпвпр 
и 
 кппрдинацију са другим 
 инспекцијама 

у тпку целе гпдине 

24. Ппступаое пп пријавама 
грађана на пснпву прпцеоенпг 
ризика, сашиоаваое евиденција, 
извещтаја, усклађиваое и 
кппрдинација инспекцијскпг 
надзпра са другим 
инспекцијским прганима, 
анализа представки, ажурираое 
кпнтрплних листа, планираое 
нпвих активнпсти у зависнпсти пд 
стаоа на терену и захтева 
грађана. 

 свакпдневнп у тпку целе гпдине 
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6. Ванредни непланирани инспекцијски надзпри пп представкама грађана 

Ппред редпвнпг-планиранпг инспекцијскпг надзпра Кпмунална инспекција градске ппщтине 

Суршин свакпдневнп врщи пријем и  разврставаое  представки правних и физишких лица и 

пцеоује разлпге   за ппкретаое ппступака пп службенпј дужнпсти  а у циљу защтите јавнпг 

интереса. У ппређеоу и на пснпву статистишких ппдатака из прпщле гпдине, у 2019 гпдини 

пшекује се пкп 1000 представки кпјим грађани иницирају ванредне инспекцијске надзпре.  

Представке имају дејствп иницијативе за ппкретаое ппступка, а ппднпсипци тих иницијатива 

немајусвпјствп странке у ппступку кпји се мпже ппкренути на пснпву те иницијативе. 

Инспектпр неће ппкренути ппступак пп службенпј дужнпсти на пснпву представке акп је 

прпцеоен незнатан ризик или је ппсреди злпупптреба права. Какп је инспекцијски надзпр 

сразмеран прпцеоенпм ризику, тпк и брзина ппступаоа инспектпра пп представци зависиће 

пд прпцеоенпг степена ризика, такп да преднпст има вищи степен ризика  (безбеднпст, живпт 

и здравље људи, живптна средина, јавни прихпди). Кпмунални инспектпри дужни су да у 

закпнскпм рпку пбавесте ппднпспца представке п предузетим мерама.  

7. Остале планиране активнпсти 

- Анализа представки грађана у циљу прпцене ризика пп пбластима и теритприји надзпра и 

пптребе планираоа , динамике и ушесталпсти инспекцијскпг надзпра.  

- Сашиоаваое евиденција, извещтаја, усклађиваое и кппрдиниција инспекцијскпг надзпра са 

другим инспекцијским прганима 

- Ажурираое кпнтрплних листа и прпцене ризика на пснпву утврђенпг стаоа на терену. 

8. Мере и задаци  за  ублажаваое и смаоеое ризика 

а)  На пснпву прпцене ризика и евиденције ппдатака п инспекцијскпм надзпру у 2018. 

гпдини, сашиоене типплпгије ризика , утврђенпг стаоа на терену и анализе представки 

грађана у претхпднпм перипду, у 2019. гпдини планира се ушесталији и ппјашан инспекцијски 

надзпр субјеката кпд кпјих је прпцеоен виспк или критишан ризик: 

- Субјеката кпји ппстављају бащте угпститељских пбјеката и привремене ппкретне пбјекте 

на јавним и другим ппврщинама без пдпбреоа надлежнпг пргана 

- Субјеката кпји врще пглащаваое без пдпбреоа надлежнпг пргана 

- Власника или кприсника неуређенпг и неизграђенпг грађевинскпг земљищта (запущтене 

и неппкпщене парцеле – кпрпвска биљка Амбрпзија), 

- Кпд субјеката кпји ненаменски трпще впду из градскпг впдпвпда, 

- Субјеката кпјима је ппверенп ппстављаое тезги  

- Субјеката кпји недпзвпљенп пдлажу птпад на јавним ппврщинама  

- Субјеката кпји пстављају мптпрна впзила на ппврщинама јавне намене и ппврщинама у 

јавнпм кприщћеоу шиме се врщи пметаое кприщћеоа улице или пута ( непрпписнп 

паркираое впзила и  хаварисана впзила) 

- Власника клима уређаја из кпјих се тпкпм летоег перипда излива кпндензат на ппврщине 

јавне намене или фасаде пбјеката. 

- Субјеката кпји не ппщтују  пдредбе Одлуке п прешищћаваоу и пдвпђеоу атмпсферских и 

птпадних впда 
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- Субјеката кпји врще узнемираваое грађана букпм пднпснп гласнпм музикпм из 

угпститељских пбјеката). 

 

 

б) Кпмунална инспекција  планира и иницираое мера, ппднпщеое предлпга, заједнишких 

инспекцијских надзпра са другим инспекцијама и сарадоу са другим надлежним 

институцијама везанп за ризике сппљащоег и унутращљег пкружеоа: 

- Одржаваое јавних зелених ппврщина пкп зграда и уређеое паркпва  

- Задатак:, саветпдавне ппсете, превентивнп делпваое, уппзнаваое са прпписима и 

кппрдинација рада са ЈП ''Суршин'' на уређеоу јавних зелених ппврщина и изградоа 

нпвих паркпва и дешјих игралищта. 

- Збпг  неппстпјаоа канализаципне  мреже на целпј теритприји ппщтине Суршин у тпку су 

радпви на оенпј изградои, пднпснп примарне и секундарне канализаципне мреже. 

- Задатак: праћеое и кпнтрпла извпђених радпва, сарадоа са извпђашем радпва и 

грађанима. 

- Неппстпјаое азила за смещтај паса и машака луталица на теритприји ппщтине Суршин 

узрпкује оихпву ппвећану присутнпст на ппврщинама јавне намене и на ппврщинама у 

јавнпм кприщћеоу щтп је за ппследицу некада ималп и вище евидентираних напада паса 

луталица на грађане. 

- Задатак: ппкретаое иницијативе за прпщиреое ппстпјећих капацитета азила на 

теритприји града Бепграда, кап и изградоа нпвих, ппсебнп на теритприји ппщтине 

Суршин. 

 

С пбзирпм да није мпгуће предвидети све неппвпљне пкплнпсти, ппјаве и пбим ванреднпг 

надзпра, кпмунална инспекција у слушају прпмене стаоа на терену на пснпву кпјих је 

прпцеоен ризик и сашиоен план,  ускладиће прпцену ризика и план рада са  

нпвпнасталим пкплнпстима. 

 
 

       НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА 
 
      ____________________________ 
       Бранкп Бащкалпвић, мастер менач. 
 
 
 
 
 

 

 


