
              
 
            ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 
 
Општи подаци:  
 

• Број инспектора – на крају 2017. године, у комуналној инспекцији је 6 инспектора и то: шеф 
комуналне инспекције и 5 инспектора, као и 10 комуналних извршиоца. 

 
• Прописи по којима поступа комунална инспекција: 
 
   ЗАКОНИ: 
 
  1.  Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) 
  2.  Закон о Комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016) 
  3.  Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015) 
  4.  Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013) 
  5.  Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС”, бр. 104/2016) 
  6.  Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010 и 10/2013) 
  7.  Закон о сахраљивању и гробљима („Сл. гласник СРС”, бр. 20/77, 22/85 и 6/89 и „Сл. гласник  
      РС”, бр. 53/93,67/93, 48/94,101/2005 – др.закон,120/2012-УС и 84/2013 - УС) 
 
 
     ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЈАГОДИНА: 
 

1. Одлука о општем уређењу насеља и простора („ Општински сл. гласник”, бр. 3/2000) 
2. Одлика о одржавању чистоће („Сл. гласник града Јагодина”, бр. 2/2008 и  18/2015) 
3. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл. гласник града Јагодина”, 

бр. 2/2008) 
4. Одлука о водоводу и канализацији („Општински сл. гласник”, бр. 2/90 и 2/2002) 
5. Одлука о сахрањивању и гробљима („Општински сл. гласник”, бр. 85/76, 1/88, 10/89, 5/97 и 

2/2002) 
6. Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на 

територији општине Јагодина („Општински сл. гласник”, бр. 8/2006) 
7. Одлука о пстављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Општински сл. 

гласник”, бр. 7/2005) 
8. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. гласник града Јагодина”, 

бр. 9/2008, 6/2009 и 1/2011) 
9. Одлука о испоруци природног гаса („Општински сл. гласник”, бр. 2/91) 
10. Одлука о изградњи и искоришћавању сеоских водовода („Општински сл. гласник”, бр. 1/95) 
11. Одлука о пијацама („Општински сл. гласник”, бр. 2/2002 и 6/2009) 
12. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. гласник града Јагодина”, бр. 2/2013, 10/2015, 

10-1/2015 и 18/2015) 
13. Одлука о поверавању одређених комуналних делатности Месним заједницама („Општински 

сл. гласник”, бр. 15/97) 
14. Одлука о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа 

или напада невласничког пса („Сл. гласник града Јагодина”, бр. 4/2017) 
15. Одлука у општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 

града Јагодине („Сл. гласник града Јагодина”, бр. 12/2017) 
 

 
•    ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС: 
 
      Инспекцијски надзор у области комуналне делатности 
      Инспекцијски надзор над применом дела Закона о трговини 
      Инспекцијски надзор над применом Закона о становању и одржавању стамбених зграда 



 
      АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА    
 

1.  Надзор над радом ЈП и привредних друштава који обављају комуналну делатност: контрола 
спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа, надзор над 
извршењем квалитета обављања комуналних делатности; 
 
2.  Надзор над радом ЈП из области урбанизма, грађевинског 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; 
 
3.  Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности: одржавање 
чистоће у граду, одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и рекреативних 
површина, пружање 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, одржавање споменика и других амбијенталних 
скулптура, 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. 
 
4. 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. 
 
5. Надзор над спровођењем Закона о становању и одржавању стамбених зграда: надзор над 
формирањем органа управљања стамбене зграде, надзор над одржавањем заједничких 
делова и инсталација стамбене зграде, надзор над спровођењем Одлуке о општем кућном 
реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Јагодина.                                           
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН: 

 
ЈАНУАР: 
 

•  Израда годишњег извештаја о раду Комуналне инспекције з предходну годину. 
 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
•  Ванредне контроле 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда 
•  Контрола чишћења снега и леда са тротоара и других пешачких зона – по потреби 
•  Израда месечног извештаја о раду 
•  Архивирање предмета 
 



ФЕБРУАР: 
 

•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
•  Ванредне контроле 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда 
•  Контрола чишћења снега и леда са тротоара и других пешачких зона – по потреби 
•  Израда месечног извештаја о раду 
•  Архивирање предмета 
 
МАРТ: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини 
•  Ванредне контроле 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда 
•  Израда месечног извештаја о раду 
•  Архивирање предмета 
 
   АПРИЛ: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 



            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола пролећног чишћења града 
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  
 
•  Контрола постављених рекламних табли на јавним површинама 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 

 
 

   МАЈ: 
 

•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 

 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  
 
•  Контрола и дежурство у туристичком комплексу Поток 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 

 
 

   ЈУНИ: 
 



•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола постављених монтажних објеката на јавним површинама 
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  
 
•  Контрола и дежурство у туристичком комплексу Поток 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 
 

 
   ЈУЛИ: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  



 
•  Контрола и дежурство у туристичком комплексу Поток 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 
 

 
   АВГУСТ: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  
 
•  Контрола и дежурство у туристичком комплексу Поток 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 

 
 

   СЕПТЕМБАР: 
 

•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 



 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  
 
•  Контрола и дежурство у туристичком комплексу Поток 
 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 
 

 
   ОКТОБАР: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола заузећа јавних површина 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  

 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 
 
 
   НОВЕМБАР: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 



           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 

 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  

 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 
 
 
   ДЕЦЕМБАР: 

 
•  Редовна контрола одржавања комуналног реда у граду. 
      
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Стандард” 
            -РЈ Водовод и канализација 
            -РЈ Чистоћа 
           - РЈ Зеленило 
           - РЈ Гробље 
            -РЈ Пијаца 
            -Зоохигијенска служба 
          Контрола обављања комуналне делатности  „PWW” д.о.о. 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Топлана” 
          Контрола обављања комуналне делатности ЈП „Одржавање и јавна расвета” 
 
•  Контрола уклањања снега и леда са тротоара и других пешачких зона - по потреби 
 
•  Контрола радног времена угоститељских објеката 
 
•  Контрола инспектора по захтеву странке 
 
•  Контрола продаје робе ван затвореног простора по закону о трговини  
 
•  Ванредне контроле 
 
•  Контрола по закону о становању и одржавању стамбених зграда  

 
•  Израда месечног извештаја о раду 
 
•  Архивирање предмета 

 
 У складу са годишњим програмом рада Шеф  Комуналне инспекције, планира месечне 
активности Комуналне инспекције као и распоред дужности комуналних инспектора. 


