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УВОД
Годишњи план инспекцијског надзора комуналних инспектора Одсека за инспекцијске
послове, Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја за 2018.годину
сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/2015).
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова комуналних
инспектора Одсека за инспекцијске послове, Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе
општине Ћуприја у 2018.години, непосредна примена закона и других прописа, те праћење стања
на територији општине Ћуприја из комуналне области.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора комуналних инспектора Одсека за
инспекцијске послове, Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја је
повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу
општине Ћуприја и:
1.непосредну примену закона и других прописа ,
2.спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену,
3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији општине
Ћуприја,
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског
надзора.
Комунални инспектори Одсека за инспекцијске послове,Одељења за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Ћуприја обављају послове на територији општине Ћуприја са
седиштем у Ћуприји, ул.13.Октобар бр.7.
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора
комунални инспектори Одсека за инспекцијске послове,Одељења за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Ћуприја обавља свакодневно како у свом седишту тако и на терену на
територији општине Ћуприја.
Циљ Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и других
прописа тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера
и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих
субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити
редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за планирање и вршење
инспекцијског надзора.
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се
планирају остварити у 2018.години, а који су везани за Програмске активности Одсека за
инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор, одговорност за реализацију задатака и
активности и у ком року их треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како
је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз
обавезно коришћење контролних листа.

1. OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
У Одсеку за инспекцијске послове Одељења за инспекцијски надзор Општинске управе
општине Ћуприја на пословима комунални инспектор распоређена су 5 (пет) извршиоца са
високом стручном спремом и то:

1.
2.
3.
4.
5.

Дарко Милосављевић, спец.струк.менаџер,
Жаклина Петровић, дипл.инж.заштите животне средине,
Драгана Гајић, дипл.биолог,
Драган Урошевић, дипл.инж.пољопривреде и
Марија Живановић, дипл.биолог.
1.1 Расподела ресурса

Табела 1.
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2018.години (по извршиоцу)
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у
2018.години
Укупан број дана у години
365
Викенди
104
Годишњи одмори
25
Празници
12
УКУПНО РАДНИХ ДАНА
224
Инспекцијских надзора
164
Едукација
5
Састанци
15
Остали послови по налогу руководиоца
40

1.2 Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора /службене контроле су
добијени на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену.
Табела 2.
Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе инспекцијског надзора
/службене контроле по времену трајања
Инспекцијски надзор/службена контрола
Фаза
Утрошено време (мин.)
Техничка припрема
5
Документацијски преглед
35
Физички преглед
40
Издавање писмена
20
Манипулативни послови
5
УКУПНО
105

У циљу што ефикаснијег обављања инспекцијског надзора извршена је територијална подела
по извршиоцама и месним заједницама.Распоред инспекцијске контроле доноси се на почетку
године и саставни је део овог Плана.
Овај распоред је на снази од 4.1.2018.године до 31.12.2018.године.Тада ће се распоред
променити померањем извршиоца и зона унапред (пример: извршилац МЗ I/1 преузима МЗ I/2;
извршилац МЗ I/2 преузима МЗ II и итд).Померање извршиоца ће се извршити по сеоским месним
заједницама.Промена распореда ће се вршити почетком године.
У случају кадровских промена међу комуналним инспекторима доћи ће до прерасподеле по
извршиоцима и месним заједницама.
Комуналним инспекторима на располагању је један аутомобил, за потребе теренског
инспекцијског надзора.
За потребе канцеларијског рада и прикупљање неопходних података сви комунални
инспектори имају обезбеђен рачунар и штампач.

2. ПРАВНИ ОСНОВ, МЕРЕ, ВРСТЕ И ОБЛИЦИ НАДЗОРА
И НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
2.1 Прописи по којима поступа комунални инспектор:
-

ЗАКОНИ:

Закон о комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016),
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016),
Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016)
1.
2.
3.
4.
5.

-

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015,
26/2016, 28/2016 и 7/2017)
2. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011),
3. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016),
4. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.15/2017),
5. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2001),
6. Одлука о радном времену („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013),
7. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.30/2015),
8. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011),
9. Одлука о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014),

10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.23/2013),
11. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр. 20/2017)
12. Одлука о држању и чувању животиња ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и
бр.8/2011)
13. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, бр.9/2015 и бр.24/2015) ,
14. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по
фасадама пословних простора привредних субјеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.7/2005),
15. Одлука о јавним паркиралиштима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2011 и
бр.15/2013),
16. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја ( „Сл.гласник
општине Ћуприја“, 12/2015).

2.2 Врсте и мере у поступку инспекцијског надзора
Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља превентивно
деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и
саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима,
објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са
препорукама и сл.
Поред превентивног деловања, у циљу брзог и делотворног реаговања на појаве
незаконитости, небезбедности и спречавање штете, комунални инспектор изриче мере за
отклањање незаконитости и посебне мере, наредбе и забране као казнене мере-подношење захтева
за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога како би се постигло
усклађивање стања са законом, другим прописима и безбедношћу.

2.3 Врсте и облици инспекцијског надзора
Инспекцијски надзор, према врсти, може бити редован, ванредан, контролни и допунски.
Редован инспекцијски надзор врши се свакодневно.
Ванредан инспекцијски надзор врши се по захтеву надзираног субјекта или по представци
грађана поднетој непосредно комуналном инспектору или преко Услужног центра.Представке
имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство
странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.Комунални инспектор неће
покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен незнатан ризик
или је посреди злоупотреба права.
Комунални инспектори су дужни да у законском року обавесте подносиоца представке о
предузетим мерама.Очекује се да у 2018.години буде око 100 представки којим грађани иницирају
ванредне инспекцијске надзоре.
Инспекцијски надзор, према облику, може бити теренски и канцеларијски.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу
места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, просторије,
возила, предмете, робу и друге предмете, акте и документацију надзираног субјекта.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције,
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.

Активности у оквиру пословног процеса
1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну делатност,
контрола спровођења Програма обављања комуналне делатности јавних предузећа и
надзор над извршењем квалитета обављања комуналне делатности.
2. Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних објеката, надзор над
коришћењем површина јавне намене и комуналних објеката и надзор над враћањем
површине јавне намене у првобитно стање.
3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности, одрђавање
чистоће у граду, одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и рекреативних
површина, обављање делатности одржавања гробља и сахрањивању, послова
зоохигијенске службе, пружања пијачних услуга, одржавања улица, путева и других јавних
површина у граду, пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања
отпадних вода, држања домаћих животиња, спровођења Одлуке о локалним комуналним
таксама, коришћења јавних паркиралишта, придржавања прописаног радног времена
угоститељских објеката, постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у
граду.
4. Надзор над спровођењем дела Закона о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и
10/2013) и то у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине као и у
погледу истицања и придржавања радног времена и истицање пословног имена.
У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и
тржишни инспектор.
Надзор над спровођењем Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.
гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони).
У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као и
саобраћани инспектор по Овлашћењу начелника Општинске управе општине Ћуприја.
- Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза коме се посвећује
посебна пажња.На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора
процењује се да је ризик висок.Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле
превоза путника ће се обављати континуирано током целе године.Редовне контроле ће се
обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити викендом и ван
радног времена.Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама.
2.4

Непланиране активности у раду

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски
надзор-инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и
контролу истих и других активности у оквиру рада комуналних инспектора спроводе се и
непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно време.
Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, запримљене
електронском поштом, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на
терену.

3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЈАНУАР
-

Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналних
инспектора у целини за 2017.годину.
Редовна контрола одржавања комуналног реда.

-

-

Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола инспектора по захтеву странака.
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014) –
нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Израда месечног извештаја о раду.
ФЕБРУАР

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола инспектора по захтеву странака.
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа,
Израда месечног извештаја о раду.
МАРТ

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа,
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза,
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката,
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака,
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола инспектора по захтеву странака.
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.
АПРИЛ

-

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контрола заузећа јавних површина

-

-

-

Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015.) ,
Контрола инспектора по захтеву странака
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.
МАЈ

-

-

-

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контрола заузећа јавних површина
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015),
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контроле путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.
ЈУН

-

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда.
Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Контрола заузећа јавних површина
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015) ,
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа,
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката

-

Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.
ЈУЛ

-

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Контрола заузећа јавних површина
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015) ,
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду.
АВГУСТ

-

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Контрола заузећа јавних површина
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015),
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду
СЕПТЕМБАР

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда

-

-

-

Контрола одржавања зелених и рекреативних површина
Контрола заузећа јавних површина
Контрола по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, 9/2015 и 24/2015),
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола стања коловоза (оштећења коловоза)
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду
ОКТОБАР

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду
НОВЕМБАР

-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду

ДЕЦЕМБАР
-

-

Редовна контрола одржавања комуналног реда
Контрола заузећа јавних површина
Контрола продаје робе ван продајног објекта по Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр.
53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014)нелегална продаја дувана и дуванских производа и контрола заузећа површине јавне
намене за сезонску продају воћа и поврћа и остале робе ван пијачног простора за коју је
потребно одобрење надлежног органа.
Редовне и ванредне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне опреме и путних објеката
Контрола путева, путне опреме и путних објеката по пријавама странака
Контрола зимског одржавања путева и улица
Контрола инспектора по захтеву странака
Ванредне контроле
Израда месечног извештаја о раду

Табела 3. Приказ месечних активности
АКТИВНОСТИ
Израда годишњег извештаја о раду
Редовна
контрола
одржавања
комуналног реда.
Редовне контроле ауто-такси превоза
Редовне контроле путева, путне
опреме и путних објеката
Контроле путева, путне опреме и
путних објеката по пријавама
странака
Контрола зимског одржавања путева
и улица
Контрола инспектора по захтеву
странака.
Контрола заузећа јавних површина
Израда месечног извештаја о раду
Контрола одржавања зелених и
рекреативних површина
Контрола продаје робе ван продајног
објекта по Закону о трговининелегална продаја дувана и дуванских
производа
Контрола по Одлуци о постављању и
уклањању мањих монтажних
Контрола стања коловоза (оштећења
коловоза)
Контрола инспектора по захтеву
странака
Ванредне контроле
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4. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ
НАДЗОРУ
Окосницу планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика.Зависно од
процењеног степена ризика, утврђује се динамика и учесталост редовног (планираног) или
ванредног инспекцијског надзора.Поред праћења и анализе стања у области инспекцијског надзора
инструмент процене ризика су и контролне листе помоћу којих се мери усклађеност субјеката са
прописима и установљава стање законитости и безбедности у надзираној области.Контролне листе
објављене су на интернет страници:
http://www.cuprija.rs/lat/dokumenta/inspekcijskinadzor/
У току припреме плана инспекцијског надзора поред заједничких и посебних елемената за
процену ризика користи и корективни фактор у процени ризика, дефинисан на основу
расположивих информација и података, достигнућа и сазнања и својих знања и искустава у
ситуацијама када није могуже обезбедити одговарајуће информације и податке за све критеријуме.

Критични
ризик
Висок
ризик
Средњи
ризик
Низак
ризик
Незнатан
ризик
1

2

3

4

5

ЛЕГЕНДА

4

КОНТРОЛА
ОБАВЉАЊА
КОМ.ДЕЛАТНОСТИЈАВНО
ОСВЕТЉЕЊЕ,
САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
ПИЈАЦЕ
КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
КОНТРОЛА КОМУНАЛНОГ РЕДА, ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ПРОДАЈЕ РОБЕ ВАН ПИЈАЧНОГ
ПРОСТОРА
КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

5

КОНТРОЛА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА, УКЛАЊАЊА СНЕГА И ЛЕДА

1

2
3

4.1 Мере и задаци за ублажавање и смањење ризика
На основу процене ризика и евиденције о инспекцијским надзорима у 2017.години,
сачињене типологије ризика, утврђеног стања на терену и анализе представки грађана у
претходном периоду, у 2018.години планира се учесталији и појачан инспекцијски надзор
субјеката код којих је процењен висок или критичан ризик:
- субјеката који постављају баште угоститељских објеката на површинама јавне намене без
одобрења надлежног органа,
- власника или корисника неуређеног и неизграђеног грађевинског земљишта (запуштене и
непокошене парцеле),
- субјеката који недозвољено одлажу отпад на површинама јавне намене,
- субјеката који остављају моторна возила на површинама јавне намене чиме се врши
ометање кретање пешака,
- субјеката који ненаменски троше воду из градског водовода.

5. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
5.1 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рачунар (таблет за сваког инспектора)
Приступ интернету на терену
Изузимање инспектора од ангажовања у разним комисијама
Обезбедити још један аутомобил за потребе инспекције
Обезбедити ХТЗ опрему по Правилнику
Обезбедити стручно усавршавање
Увођење јединственог информационог система за инспекције
Ангажовање правног субјекта који би извршавао решења принудним путем

5.2.Редовна размена искустава између инспекција и других државних органаунапређење рада инспектора
1. Сарадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом
(напомена-саобраћај: због повећаног броја нелегалних возила у јавном превозу и
великих проблема при вршењу инспекцијског надзора у контроли истог,а у циљу личне
безбедности инспектора, неопходно је обезбедити стално присуство полицијских
службеника)
2. Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку
инспектора ради ефикаснијег рада на терену како би се ускладио инспекцијски
надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и квалитетне примене нових
института и решења

6.ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Одељење за инспекцијски надзор Општинске управе општине Ћуприја задржава право измене
и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018.годину.Годишњи план инспекцијског
надзора за 2018.годину ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са
потребама.

ШЕФ ОДСЕКА
Дарко Милосављевић, спец.струк.менаџ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Антонијевић, дипл.екон.

ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове
Број: 355-сл/2017-07-1
Датум 12.10.2017.год.
ЋУПРИЈА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
инспекцијског надзора спровођења контроле нелегалног промета
дувана и дуванских производа на јавним површинама у 2018.год.
У складу са дописом Министарства државне управе и локалне самоуправе број 119-0100153/2016-07 од 15.09.2016.године, а у вези нелегалног промета дувана и дуванских производа
који се обавља на јавним површинама (улицама, трговима и сл.), као и на основу члана 54. Закона
о трговини („Службени гласник РС“, број 53/10 и 10/13) инспекцијски надзор, у делу који се тиче
трговине ван продајног објекта, поверен је јединицама локалне самоуправе, а врше га комунални
инспектори, који у обављању тих послова имају иста овлашћења и дужности као тржишни
инспектори, у складу са овим законом, Одељење за инспекцијске послове сачинила је оперативни
план инспекцијског надзора у вези нелегалног промета дувана и дуванских производа на јавним
површинама:
1. Да сваки комунални инспектор у својој зони, а према распореду инспекцијске контроле по
месним заједницама и извршиоцима свакодневно врши контролу нелегалног промета
дувана и дуванских производа на јавним површинама (улицама, трговима и сл.).
2. Да сарађује и координира рад са полицијом и инспекцијама и службама
3. Оперативни план инспекцијског надзора у вези нелегалног промета дувана и дуванских
производа на јавним површинама биће саставни део Годишњег плана инспекцијског
надзора за 2018.годину.
4. Да се предметни подаци једном месечно (по потреби и чешће) достављају начелнику
Управног округа.
Саставни део овог Оперативног плана је Распоред инспекцијске контроле по месним
заједницама и извршиоцима за 2018.годину.
ШЕФ ОДСЕКА
Дарко Милосављевић, спец.струк.менаџ.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Антонијевић, дипл.екон.

РАСПОРЕД ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
ДЕО ГРАДА: МЗ Ћуприја I/1

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
Одељење за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове

Правни
основ

НАСЕЉЕНА МЕСТА: Батинац, Добричево,
Сење и Вирине.
Комунални инспектор
Драгана Гајић, дипл.биолог

1. Закон комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016),
2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
3. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016),
4. Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016)
1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015,
26/2016, 28/2016 и 7/2017)
2. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011),
3. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016),
4. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.15/2017),
5. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2001),
6. Одлука о радном времену („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013),
7. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.30/2015),
8. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011),
9. Одлука о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014),
10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.23/2013),
11. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр. 20/2017)
12. Одлука о држању и чувању животиња ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и
бр.8/2011)
13. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, бр.9/2015 и бр.24/2015) ,
14. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по
фасадама пословних простора привредних субјеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.7/2005),
15. Одлука о јавним паркиралиштима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2011 и
бр.15/2013),
16. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја ( „Сл.гласник
општине Ћуприја“, 12/2015).

Опис

Циљ
1 целина
2 целина
3 целина
4 целина
5 целина

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални
инспектори.Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења
утвршених законом и одлукама општине Ћуприја, а за свој рад је лично
одговоран.Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од
одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте,
постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге и подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Ћуприја.
13. октобар, Милице Ценић (лево и десно од ул.13. октобар), Миодрага Новаковића,
Бранка Ћопића, Балканска, Хајдук Вељка, Делиградска, Рада Кончара, Данила
Димитријевића и Карађорђева (до ул.Цара Лазара).
Милице Ценић (од ул.Миодрага Новаковића до ул.Иванковачка), Видовданска,
Светосавска, Бошка Ђуричића, Немањина и Петра Кочића.
Иванковачка, Немањина, Браће Дамњановић, Драгоша Илића, Сретена Здравковића ( до
ул.Капетана Коче), Милице Ценић (од ул.Иванковачка до завршетка), Стевана Сремца,
Алексе Шантића и Стевана Мокрањца.
Капетана Коче, Сретена Здравковића (лево од Капетана Коче), Дрварска, Гаврила
Принципа, Козарачка, Јастребачка, Млинска, Милашина Марковића,Јоце Милосављевића,
Крагујевачка, 11. октобар, Пастерова и Живке Дамњановић.
Косте Абрашевића, Животе Станисављевића, Ресавска, Народног Фронта ,Бањалучких
жртава и Маре Ресавкиње.

РАСПОРЕД ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
ДЕО ГРАДА: МЗ Ћуприја I/2

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
Одељење за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове

Правни
основ

НАСЕЉЕНА МЕСТА: Иванковац-Паљане,
Бигреница, Кованица и Старо село
Комунални инспектор
Жаклина Петровић, дипл.инж.зжс.

1. Закон комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016),
2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
3. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016),
4. Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016)
1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015,
26/2016, 28/2016 и 7/2017)
2. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011),
3. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016),
4. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.15/2017),
5. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2001),
6. Одлука о радном времену („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013),
7. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.30/2015),
8. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011),
9. Одлука о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014),
10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.23/2013),
11. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр. 20/2017)
12. Одлука о држању и чувању животиња ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и
бр.8/2011)
13. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, бр.9/2015 и бр.24/2015) ,
14. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по
фасадама пословних простора привредних субјеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.7/2005),
15. Одлука о јавним паркиралиштима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2011 и
бр.15/2013),
16. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја ( „Сл.гласник
општине Ћуприја“, 12/2015).

Опис

Циљ
1 целина
2 целина
3 целина
4 целина
5 целина

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални
инспектори.Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења
утвршених законом и одлукама општине Ћуприја, а за свој рад је лично
одговоран.Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од
одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте,
постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге и подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Ћуприја.
Карађорђева (од ул.Цара Лазара), Градски трг, Цара Лазара (до ул.Анђе Ранковић), Иве
Лоле Рибара, Бранка Крсмановића, Доситеја Обрадовића, 1.Маја (Првомајска), Раде
Симоновића, Танаска Рајића, Ловћенска и Змај Јове Јовановића.
Синђелићева, Чегарска, Радничка, Сарајевска, Ђуре Јакшића (лево из ул.Сарајевска), Цара
Лазара (лево из ул.Иве Лоле Рибара).
Ђуре Јакшића (десно из ул.Сарајевска до ул.Цетињска), Душана Матића, Иве Андрића,
Јосифа Панчића, Цетињска (од мостића до ул.Цара Лазара) и Вука Караџића.
Ђуре Јакшића (од семафора), Гробљанска, Шпанских бораца, Орашачка, Вељка
Влаховића, Мајора Гавриловића и Авијатичара Петровића
2 (два) пута месечно '' Тереково насеље'' и ''Минелово насеље''

РАСПОРЕД ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
ДЕО ГРАДА: МЗ Ћуприја II

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
Одељење за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове

Правни
основ

НАСЕЉЕНА МЕСТА: Мијатовац, Остриковац
Јовац и Дворица
Комунални инспектор
Драган Урошевић, дипл.инж.пољ.

1. Закон комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016),
2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
3. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016),
4. Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016)
1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015,
26/2016, 28/2016 и 7/2017)
2. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011),
3. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016),
4. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.15/2017),
5. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2001),
6. Одлука о радном времену („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013),
7. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.30/2015),
8. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011),
9. Одлука о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014),
10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.23/2013),
11. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр. 20/2017)
12. Одлука о држању и чувању животиња ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и
бр.8/2011)
13. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, бр.9/2015 и бр.24/2015) ,
14. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по
фасадама пословних простора привредних субјеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.7/2005),
15. Одлука о јавним паркиралиштима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2011 и
бр.15/2013),
16. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја ( „Сл.гласник
општине Ћуприја“, 12/2015).

Опис

Циљ
1 целина

2 целина
3 целина
4 целина
5 целина
6 целина

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални
инспектори.Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења
утвршених законом и одлукама општине Ћуприја, а за свој рад је лично
одговоран.Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од
одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте,
постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге и подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Ћуприја.
Кнеза Милоша (до старе ОШ ''13. Октобар''), Косанчићева, Кнеза Михајла (лево из
ул.Косанчићеваљ), Грачаничка, Др.Воје Суботића, Студеничка (до ул.Васе Чарапића),
Васе Чарапића, 7. Јула, Цетињска (десно из ул.7. Јула), Устаничка, Цетињска (десно из
ул.Устаничка), Косанчићева (десно из ул.Цетињска) и Рељина.
Кнеза Михајла (десно из ул.Косанчићева до ул.Димитрија Туцовића), Мутапова, 9. Маја,
Партизанска, 8. Марта, Димитрија Туцовића (десно из ул.Кнеза Михајла) и Кнеза
Милоша (десно из ул.Димитрија Туцовића).
Кнеза Милоша (до ул.Сремска), Сремска, Др. Семашка, Кнеза Михајла (лево из
ул. Сремска), Димитрија Туцовића, 4. Јула, Босанска и Косанчићева (од ул.Сремска до
„Триангла“).
Банатска, Кнеза Михајла (остатак улице), Петра Добрњца, Миленка Стојковића,
Челопечка, Кучајска, Боривоја Велимановића, Добојска и Благоја Паровића .
Шумадијска, Цетињска (до ул.7. Јула), Сарајевска, Ужичке Републике, 26.Септембра (до
ул.Станоја Главаша), Станоја Томића (до ул.Станоја Главаша) и Ђуре Ђаковића (до
ул.Станоја Главаша).
Станоја Главаша, Ужичке Републике (од ул.Станоја Главаша), Поморавских хероја,
Станоја Томића (од ул.Станоја Главаша), Ђуре Ђаковића (од ул.Станоја Главаша) и
Ивана Милутиновића.

РАСПОРЕД ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
ДЕО ГРАДА: МЗ Ћуприја III

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
Одељење за инспекцијски надзор
Одсек за инспекцијске послове

Правни основ

НАСЕЉЕНА МЕСТА:
Крушар и Исаково.

Супска,

Влашка,

Комунални инспектор
Марија Живановић, дипл.биолог

1. Закон комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016),
2. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
3. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016),
4. Закон о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013)
5. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95,
66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
6. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013 и 13/2016).
7. Закон о становању и одржавању зграда ( „Сл.гласник РС“, бр.104/2016)
1. Одлука о комуналним делатностима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.3/2015,
26/2016, 28/2016 и 7/2017)
2. Одлука о условима и начину чувања паса и мачака на територији општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2011),
3. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.33/2016),
4. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.15/2017),
5. Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.8/2001),
6. Одлука о радном времену („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.5/2013),
7. Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр.30/2015),
8. Одлука о условима гајења пчела у стационарном пчелињаку на територији
општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.13/2011),
9. Одлука о пијацама („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.2/2014),
10. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.23/2013),
11. Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл.гласник
општине Ћуприја“, бр. 20/2017)
12. Одлука о држању и чувању животиња ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.12/2004 и
бр.8/2011)
13. Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене и другим површинама ( „Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.3/2015, бр.9/2015 и бр.24/2015) ,
14. Одлука о условима под којима се могу постављати тенде или слични предмети по
фасадама пословних простора привредних субјеката ( „Сл.гласник општине Ћуприја“,
бр.7/2005),
15. Одлука о јавним паркиралиштима ( „Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/2011 и
бр.15/2013),
16. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и
начину утвршивања кућних бројева на територији општине Ћуприја ( „Сл.гласник
општине Ћуприја“, 12/2015).

Опис

Циљ
1 целина
2 целина
3 целина
4 целина
5 целина

Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални
инспектори.Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења
утврђених законом и одлукама општине Ћуприја, а за свој рад је лично
одговоран.Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског
надзора прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од
одговорних лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте,
постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге и подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Ћуприја.
Јована Курсуле, Булевар ВС (до ул.Нова Раваничка), Нушићева, Милана Топлице,
Бањалучка, Пролетерских бригада, Скопска, Нова Раваничка и 27. Марта.
Краља Петра I Ослободиоца (од ул.Булeвар ВС), Раваничка, Омладинских бригада,
Војислава Илића, Његошева (до ул.Краља Петра I Ослободиоца), Николе Тесле и Кнеза
Милоша (од ул.Николе Тесле до моста)
Булевар ВС, Церска, Царице Милице, Његошева (од ул.Краља Петра I Ослободиоца,
Косовска, Душанова, Краљевића Марка, Југ Богданова, Бошка Југовића, Милоша
Обилића, Дамњана Максића и Југословенска.
Краља Петра I Ослободиоца, Раде Миљковић, Страхињића Бана (до ул.Булевар ВС),
Војводе Степе, Моравска, Булевар ВС, Војводе Мишића, Војводе Бојовића и Филипа
Вишњића.
Булевар ВС, Моравска, Браће Нешић, Мостарска, Саве Ковачевића, Максима Горког,
Вукице Митровић, Космајска и Железничка.
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r.r3BopHe Haane)KHocrr.r onuITr{He
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O3I4TITBHO MI,IIIIJbEIbE Ha llpelror roAhlrlrLer nJ'IaHa
3a 2018. roanuy 3a Ii3BopHe nocnoBe OaceKa 3a
nucnerqujcxe nocJroBe, O4e,'r,ena:a nucnerqnjcrcll HaA3op 6poj 355-58412017 -07 -1
oa 12. 10.201 7. roanue.
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r.rncner<qnjcxor HaAsopa
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