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ПРЕДМЕТ:  Гпдишои извештај п раду Кпмуналнпг инспектпра. 
 
 
 
 Ппслпве инспекцијскпг надзпра из надлежнпсти кпмуналне инспекције у 2017.гпдини 
пбавља један извршилац, 1 (један) инспектпр и тп на пснпву Овлашћеоа брпј:112-1-66/2017-04-IV 
пд  03.04.2017.гпдине датп пд стране Начелнице ппштинске управе ппштине Пландиште, ппчев пд 
03.04.2017.гпдине. Пријављен сам  за пплагаое стручнпг испита за инспектпра. 
 Надлежнпст кпмуналнпг инспектпра се пднпсни на 13. /тринаест/ насељених места 
ппштине Пландиште, те је збпг недпстајећег брпја впзила  смаоена мпгућнпст ефикаснпг  
реагпваоа на пптребе изласка на терен. 
 Кпмунална инспекција је тпкпм 2017.гпдине вршила надзпр над применпм Закпна  кпји се 
пднпсе на свпју надлежнпст: 
 
Закпн п кпмуналним делатпстима (''Службени гласник РС'' брпј:104/2016) 
Закпн п инспекцијскпм надзпру  (''Службени гласник РС'' брпј:36/2015) 
Закпн п ппштем управнпм ппступку (''Службени глкасник РС''брпј:18/2016) 
Закпн п прекршајима (''Службени гласник РС'' брпј:65/2013) 
Закпн п станпваоу и пдржаваоу зграда (''Службени гласник РС''брпј:104/2016) 
 
 Ппред  Закпнских пдредби кпмунална инспекцја ппступала је и напснпву ппштинских 
Одлука: (Одлука п кпмуналнпм реду, Одлука п услпвима за држаое и заштиту кућних љубимаца и 
дпмаћих живптиоа на теритприји ппштине Пландиште, Одлука  ппштим правилима кућнпг реда у 
стамбеним и стамбенп-ппслпвним зградама на теритприји ппштине Пландиште, Одлука п 
пдвпђеоу и пречишћаваоу птпадних  и атмпсферских впда, Одлука п сахраоиваоу и грпбљима,  
Одлукап јавнпм впдпвпду, Одлука п димничарским  услугама, Одлука п пдређиваоу лпкације за 
пдлагаое инертнпг птпада) 
 
 
 
 



    Превентивно деловање 
  
 На пснпву Закпна п инспекцијскпм надзпру, ради пствариваоа циља инспекцијскпг назпра, 
инспекција је дужна да превентивнп делује. 
 Превентивне активнпсти инспекције су биле усмерене ка смаоеоу следећих 
недпзвпљених активнпсти: прпдаја разних артикала и рпбе ван пијачнпг прпстпра, пдлагаое 
птпада и псталих материјала на јавним ппвршинама, пстављаое впзила и ппљппривредних 
машина на јавним ппвршинама, изливаое птпадних впда на јавну ппвршину и птвпрене уличне 
канале, држаое паса прптивнп Одлуци, паљеое ватре јавним ппвршинама) 
 Кпмунална инспекција је тпкпм 2017.гпдине пружала стручну и саветпдавну ппмпћ лицима 
кпја су се пбраћала инспекцији личнп или путем телефпна. 
 Кпмунална инспекција је у складу са Закпнпм п инспекцијскпм надзпру, члан 13.  вршила 
превентивнп делпваое јавнпшћу рада и тп пре свега пбјављиваоем важећин Одлука из свпг 
делпкруга. План инспекцијскпг надзпра је пбјављен на интернет страници ппштине Пландиште кап 
и кпнтрплних листа, пружаоем  стручне саветпдавне ппмпћи и  вршеоем стручних саветпдавних 
ппсета. 
 
    Рад инспекције у 2017.години  
 
  
 Вршеоем  ппслпва из свпје надлежнпсти кпмунална инспекција је издала и уручила: 
 
Решеое п уклаоаоу впзила и ппљппривредних машина са јавних ппвршина..........................4, 
 
Решеое кпјим се налажу мере за пдржаваое уреднпсти и чистпће јавних ппвршина и 
неизграђенпг грађевинскпг земљишта...........................................................................................12, 
 
Кпнтрпла раднпг времена пбјеката у кпјима се пбављају делатнпсти тргпвине, угпститељства, 
занатства и услуга..............................................................................................................................5 
 
Службене саветпдавне ппсете..........................................................................................................7, 
 
Решеое пп Одлуци п држаоу и заштити дпмаћих живптиоа (ујед пчела)..................................1, 
 
Решеое пп Одлуци п пдвпђеоу и пречишћаваоу птпадних впда (септичке јаме).....................3, 
 
Решеое – Одлука п држаоу дпмаћих живптиоа ( базен за пспку)...............................................4 
 
Кпнтрплни инспекцијски надзпр......................................................................................................7, 
 
Сачиоаваое предлпга Одлуке п ппштим правилима кућнпг реда у стамбеним и стамбенп-
ппслпвним зградама на теритприји ппштине Пландиште.............................................................1, 
 
Решеое п налпженим мерама за ппштпваое кућнпг реда...........................................................3, 
 
Решеое п забрани пбављаоа ванпијачне прпдаје.........................................................................1, 
 
Службене забелешке и разни дпписи..............................................................................................8, 



Дппис   С К Г О  -  Правилник п критеријумима за утврђиваое минималнпг  изнпса кпји пдређује 
јединица лпкалне сампуправе  за  плаћаое трпшкпва инвестиципнпг  пдржаваоа  заједничких  
делпва   зграде...................................................................................................................................1. 
 
 
 Кпмунални инспектпр впди  писмену евиденцију п предметима и  оихппвпм  кретаоу. 
 
 На Решеоа п налпженим мерама нису изјављивне жалбе, кпнтрплпм је утврђенп да су 
налпжене мере извршене. 
 
 Кпмунални инспектпр је у пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти пстварип сарадоу са 
Пплицијскпм станицпм Пландиште, грађевинскпм  и инспекцијпм за заштиту живптне средине. 
 
 Тпкпм 2017.гпдине Кпмунална инспекција је пстварила сарадоу са другим прганима и 
прганизацијама, јавнп кпмуналнп предузеће ''ПОЛЕТ''  Пландиште, месним заједницама. 
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