
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе прописује посебне елементе плана 
одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности јединице локалне самоуправе. 
 

Комунална инспекција надзире примену 14 прописа и у просеку покрива око 70 

субјеката инспекцијске контроле, правних лица и предузетника. Поред тога контроли 
подлежу и физичка лица чији број је веома велики (практично неутврђен). 
 

 Инспекцијски надзор ће се вршити у Бору на целој територији општине. 

 

Табела бр. 1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора у 2019. 

години 

 

Расподела расположивих радних дана за спровођење инспекцијских надзора 

Укупан број дана у години  365 

Викенди  104 

Годишњи одмори  29 

Празници  9 

Укупно радних дана  223 

Инспекцијски надзори 150 

200 
Едукације 10 

Састанци 20 

Извршење изречених управних мера (контроле извршења) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табела бр. 2. Расподела редовних инспекцијских надзора по областима у 2019. години 

 

Редни број Област комуналне делатности
Планирани број 

надзора

1 Постављање мањих монтажних објеката 10

2 Одржавање улица, путева и других јавних површина 6

3 Снабдевање водом за пиће 6

4 Пречишћавање атмосферских и отпадних вода 10

5 Управљање гробљима 6

6 Управљање комуналним отпадом 10

7 Одржавање чистоће јавних површина 6

8 Одржавање јавног осветљења 6

9 Радно време 6

10 Кућни ред 6

УКУПНО 72
 

 

 Поред планираних редовних инспекцијских надзора вршиће се и ванредни 
инспекцијски надзори. 

Очекивани обим ванредних надзора је процењен на основу броја извршених 
надзора из претходних година. Очекује се да ће у 2019. години бити извршено око 250 

ванредних надзора. 
 

 

 

 



Табела бр. 3. План инспекцијског надзора за 2019. годину 

 

Ред. 
број 

 

Надзирани субјект/област 
надзора 

Критеријуми 

Процењени 
ризик 

Врста 
надзора 

Период 
Категорије 

надзир. субјек. 
Превентивно делов. 
мере и активности 

Број планир. 
активности 

1. Мањи монтажни објекти средњи 
редовни целе 

године 
регистр./нерегис. према потреби 10 

2. Одржавање улица и путева низак 
редовни целе 

године 
регистр./нерегис. према потреби 6 

3. Снабдевање водом за пиће низак 
редовни целе 

године 
регистрован, ЈП / 6 

4. 
Пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода 

средњи 
редовни целе 

године 
регистрован, ЈП / 10 

5. 
Управљање гробљима и 
сахрањивање 

низак 
редовни целе 

године 
регистрован, ЈП / 6 

6. 
Управљање комуналним 
отпадом 

средњи 
редовни целе 

године 
регистр./нерегис према потреби 10 

7. 
Одржавање јавних зелених 
површина 

низак 
редовни целе 

године 
регистр./нерегис према потреби 6 

8. 
Обезбеђивање јавног 
осветљења 

низак 
редовни целе 

године 
регистрован / 6 

9. Радно време низак 
редовни целе 

године 
регистр./нерегис према потреби 6 

10. Кућни ред средњи 
редовни целе 

године 
регистрован према потреби 6 

 


