РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа општине Неготин
Одељење за инспекцијске послове
број:355-481/2018-IV/03
дана:26.12.2018.год
Неготин
На основу захтева Председника општине Неготин под бројем 112-233/2017-II/07 од
02.10.2017.године , а у складу са Законом о инспекцијском надзору(СЛ.Гласник РС бр.
36/2015 и 44/2018) достављамо:
ПЛАН РАДА
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Општи подаци:
Број инспектора – У току 2018, године у комуналној инспекцији је 3 инспектора и то два са
високом стручном спремом и један са вишом стручном спремом.
Прописи по којима поступа комунална инспекција:
ЗАКОНИ:
1.Закон о општем управном поступку- Сл.гл РС бр. 18/2016
2.Закон о комуналним делатностима -Сл.гл РС бр. 88/2011 и 104/2016
3.Закон о прекршајима- Сл.гл РС бр. 65/2013,13/2016 и 98/2016 – Одлука УС
4.Закон о трговини -Сл.гл РС бр. 53/2010 и 10/2013 и 44/2018
5.Закон о инспекцијском надзору- Сл.гл РС бр.36/2015 и 44/2018
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН :
1.Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду на теиторији општине
Неготин - Сл.лист општине Неготин бр.8/2017
2.Одлука о условима дажања, поступања и заштите домаћих животиња на територији
општине Неготин -Сл.лист општине Неготин бр. 32/2018
3.Одлука о радном времену у одређеним делатностима на територији општине НеготинСл.лист општине Неготин бр.12/2006 и 29/2006
4.Одлука о сахрањивању и гробљима- Сл.лист општине Неготин бр.1/1994
5.Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији
општине Неготин-Сл.лист општине Неготин бр.31/2017

6.Одлука о јавним паркиралиштима - Сл.лист општине Неготин бр.33/2008,25/2009,
29/2009,36/2010,10/2018.11/2018 и 21
7.Одлука о пијацама на територији општине Неготин-Сл.лист општине Неготин бр.
26/2015,3/2016,5/2016 и 3/2017
8.Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом- Сл.лист општине
Неготин бр. 15/2013
9. Одлука о постављењу и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и
споменика,спомен обележја,балон хала спортских намена и надстрешница у јавном
превозу - Сл.лист општине Неготин бр. 23/2011
10. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и прећишћавању и одвођењу
атмосферских и отпадних вода- Сл.лист општине Неготин бр. 10/2016
11. Одлука о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада на територији
општине Неготин- Сл.лист општине Неготин бр. 36/2010, 7/2016 и 32/2018
12. Одлука о сакупљању и привременом складиштењу грађевинског отпада на територији
општине Неготин- Сл.лист општине Неготин бр. 32 /2018
13.Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места,улица и тргова,начину
утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине
Неготин -Сл.лист општине Неготин бр.19/2016
14.Одлука о усвајању програма контроле и смањивања популације напуштених паса и
мачака на територији општине Неготин за период од 2017-2022.године – Сл.лист општине
Неготин бр. 6/2017
15. Одлука о димничарским услугама на територији општине Неготин – Сл. лист општине
Неготин бр. 32/2018
16. Одлука о линијском приграградском превозу путника на територији општине Неготин
– Сл. Лист општине Неготин бр. 36/2010, 26/2015 и 32/2018
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности ,инспекцијски надзор над применом
дела закона о трговини
Ативности у оквиру пословног процеса:
1. Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају ком.делатност: контрола
спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа , надзор над
извршењем
квалитета
обављања
комуналних
делатности;
из
области
урбанизма,грађ.земљишта,путева и изградње: надзор над одржавањем јавних површина и
комуналних објеката; надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката;
надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање, процењени ризик - средњи
2. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне.делатности:
одржавања чистоће у граду, одвожења и депоновања смећа ;одржавања зелених и
рекреативних површина;обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања;
пружања пијачних услуга; одржавања улица, путева и других јавних површина у

граду;пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода;
пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња;спровођења
Одлуке о локалним комуналним таксама;спровођења кућног реда; одржавања споменика;
коришћења јавних паркиралишта;придржавања прописаног радног времена угоститељских
и других објеката у граду; постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у
граду; функционисање појединих сеоских водовода, процењени ризик - средњи
3. Надзор над спровођењем дела закона о трговини и то у области трговине ван продајног
објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања радног времена
и истицања пословног имена . У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор
има иста овлашћења као и тржишни инспектор, међутим комунални инсектори немају још
лиценцу.
ГОДИШЊИ ПЛАН:
ЈАНУАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду (Процењени ризик: низаксредњи)
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево", Неготин
3. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
4. Контрола инспектора по захтеву странке.
5. Ванредне контроле
6. Архивирање пописа аката који се воде под бр 355
7. Израда месечног извештаја о раду.
ФЕБРУАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево" , Неготин
3. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
4. Контрола радног времена угоститељских објеката
5. Контрола инспектора по захтеву странака
6. Ванредне контроле
7. Израда месечног извештаја о раду
МАРТ:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево", Неготин

3. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
4. Контрола заузећа јавних површина.
5. Контрола радног времена угоститељских објеката.
6. Контрола инспектора по захтеву странке
7. Ванредне контроле.
8. Израда месечног извештаја о раду.
АПРИЛ:
1. Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у граду.
2. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
3. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
4. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево"
5. Контрола заузећа јавних површина.
6. Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца - контрола
извођења паса.
7. Контрола по Одлуци о пијацама.
8. Контроле инспектора по захтеву странака.
9. Ванредне контроле.
10. Израда месечног извештаја о раду.
МАЈ:
1. Контрола одржавања зелених и рекреативних површина у граду.
2. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
3. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево"
4. Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
5. Контрола по Одлуци о пијацама.
6. Контрола у вези са одржавањем манифестација Туристичке организације општине
Неготин
7. Контрола запремања пов. јавне намене за време Пролећног вашара(Ђурђевдански
вашар)
8. Контрола паркирања у граду.
9. Контроле инспектора по захтеву странака.
10. Ванредне контроле.
11. Израда месечног извештаја о раду.

ЈУН:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево", Неготин
3. Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
4. Контрола паркирања у граду.
5. Контрола по Одлуци о пијацама.
6. Контроле инспектора по захтеву странака.
7. Контрола радног времена угоститељских објеката
8. Ванредне контроле.
9. Израда месечног извештаја о раду
ЈУЛ:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈППД "Бадњево", Неготин
3. Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
4. Контрола по одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца - контрола
извођења паса.
5. Контрола по Одлуци о пијацама.
6.Контрола запремања површина јавне намене за време Летњег вашара(Петровдански
Вашар)
7. Контрола радног времена угоститељских објеката
8. Контроле инспектора по захтеву странака.
9. Ванредне контроле.
10. Израда месечног извештаја о раду.
АВГУСТ:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈКП "Бадњево"
3. Контрола радног времена угоститењских објеката.
4. Контрола по одлуци о мањим монтажним објектима.
5. Контрола по Одлуци о пијацама.
6. Контроле инспектора по захтеву странака.

7. Ванредне контроле.
8. Израда месечног извештаја о раду.
СЕПТЕМБАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево",Неготин
3. Контрола радног времена угоститењских објеката.
4. Контрола по Одлуци о пијацама.
5. Контрола у вези са одржавањем манифестације “Мокрањчеви дани” и Јесењег вашара
(Госпоински Вашар)
6. Контрола паркирања у граду.
7. Контроле инспектора по захтеву странака.
8. Ванредне контроле.
9. Израда месечног извештаја о раду.
ОКТОБАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево",Неготин
3. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије
3. Контрола по Одлуци о пијацама.
4. Контроле инспектора по захтеву странака.
5. Ванредне контроле.
6. Израда месечног известаја о раду.
НОВЕМБАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево", Неготин
3. Контроле по одлуци о испоруци топлотне енергије.
4. Контрола по Одлуци о пијацама.
5. Контрола паркирања у граду.
6. Контроле инспектора по захтеву странака.
7. Ванредне контроле.
8. Израда месечног извештаја о раду.

ДЕЦЕМБАР:
1. Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду.
2. Контрола обављања комуналне делатности ЈПКД "Бадњево", Неготин
3. Контрола по Одлуци о пијацама.
4. Контрола по Одлуци о испоруци топлотне енергије.
5. Контрола радног времена угоститењских објеката.
6. Контроле инспектора по захтеву странака.
7. Ванредне контроле.
8. Ажурирање и архивирање предмета.
9. Израда месечног извештаја о раду.
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ:
Љубиша Станчуловић
---------------------------Зоран Уруковић
---------------------------Живко Адамовић
-----------------------------

