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    Одељење за комуналну инспекцију управе ГО Чукарица је  на основу одредбе 

члана 10.  Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гл.РС”, бр. 36/15 и 44/18),  доноси  

 

 

 

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ 

ИНСПЕКЦИЈУ УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

  

   

 

 План инспекцијског надзора Одељења за комуналну инспекцију Управе 

градске општине Чукарица за 2018. годину, сачињен је сагласно одредби члана 10. 

Закона о инспекцијском надзору („Сл. гл. РС“, број 36/2015). 

  

Циљ инспекцијског надзора је да се превентивним деловањем, односно налагањем 

мера обезбеди законитост и безбедност пословања надзираних субјеката, као и да се 

спрече или отклоне штетне последице по законом заштићена добра, права  и правне 

интересе. 

  

 План инспекцијског надзора базира се на утврђеном чињеничном стању у 

области инспекцијског надзора, у овом случају, стању у области коју надзире 

комунална инспекција ове управе, на целој територији градске општине Чукарица ( 

површине око 157км2), као  и процени ризика, а односи се на послове и активности 

комуналне инспекције у наредној 2019.години, а све у оквиру своје надлежности. 

 

 

Правни основ: 

  

 

 Одељење за комуналну инспекцију Управе ГО Чукарица примењује  законске 

и подзаконске акте који су објављени на интернет страници: http// 

portal.beograd.gov.rs/komisija. 



 

Извршиоци, организација, опрема: 

 

 У Одељењу за комуналну инспекцију ради укупно седамнаест запослених, од 

чега: начелник одељења-самостални саветник, главни комунални инспектор-

самостални саветник, седам комуналних инспектора-саветника, пет млађих 

комуналних инспектора-млађих саветника, на управно-правним пословима је 

ангажовано два дипломирана правника-један саветник и јадан млађи саветник и 

технички секретар- виши референт. 

  

 Oд опреме комунална инспекција располаже са четири аутомобила и два мерна 

инструмента, док се планира прибављање ХТЗ опреме за рад на терену (зимске јакне, 

непромочива обућа), уз напомену да је за рад сваком понаособ обезбеђен рачунар, 

док су штампачи распоређени на сваку канцеларију по два, а и радни простори су 

адаптирани у току 2017.године. 

  

 Комунална инспекција управе ГО чукарица сагласно одредбама Закона о 

инспекцијском надзору планира редован инспекцијски надзор за наредну, 2019. 

годину, док се ванредни инспекцијски надзори врше када је неопходно да се сагласно 

делокругу рада комуналне инспекције предузму хитне мере ради спречавања или 

отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи, имовину итд. или ако 

након доношења плана инспекцијског надзора процени висок ризик или критичан 

ризик, односно, промене околности. 

  

 У вршењу ванредног инспекцијског надзора комунална инспекција поступа на 

основу иницијалног акта, којим физичко или правно лице иницира покретање 

поступка, а тај акт може бити: пријава (телефоном, електронском поштом, писаним 

путем), представка, петиција, предлог или акт неког другог назива, а поступак се води 

по службеној дужности. Комунални инспектор не покреће поступак по службеној 

дужности на основу иницијалног акта уколико је процењен незнатан ризик или је 

посреди злоупотреба права. Инспекцијски надзор сразмеран је процењеном ризику те 

зависи од процењеног степена ризика. 

  

 Број ванредних инспекцијских надзора се не може са сигурношћу предвидети, 

јер су неке будуће околности непредвидиве, али узимајући у обзир расположиве 

капацитете у људству, опреми, а с обзиром на веома велику површину-територију ГО 

Чукарица, број представки, пријава и сл. у 2018.години процена је да број ванредних 

инспекцијских надзора у 2019.години бити око 900, док број примљених  

иницијалних аката за покретање ванредног инспекцијског надзора може бити око 

1450.  

 

 Одељење за комуналну инспекцију управе  ГО Чукарица   за 2019-ту годину, 

планира да се усредсреди на поступање, односно примену Oдлуке о одржавању 



чистоће коју је донела скупштина града Београда,  као и Одлуку о оглашавању на 

тероиторији града Београда, а све остале планиране активности су дате по месецима 

како следи:  

 

 

Број Месец Активности инспекцијске контроле: Степен ризика 

1 Јануар Уклањање снега и леда са јавних 

површина и површина у јавном 

коришћењу, као и леденица са 

истурених делова зграда 

 

Контрола поштовања одредаба 

Одлуке о чистоћи града Београда, а 

које су у надлежности Комуналне 

инспекције градске општине. 

 

Контрола по основу Одлуке о 

одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода, 

контрола редовног пражњења и 

спречавање изливања септичких 

јама  

 

Поступање по пријавама, 

представкама, притужбама 

Критичан 

 

 

 

 

Висок 

 

 

 

 

Критичан 

2 Фебруар Уклањање снега и леда са јавних 

површина и површина у јавном 

коришћењу, као и леденица са 

истурених делова зграда 

 

Контрола  постављених средстава 

за оглашавање на отвореним 

површинама, а  сагласно Одлуци о 

постављању средстава за 

оглашавање града Београда 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Критичан 

 

 

 

 

Критичан 

3 Март Контрола по основу Одлуке о 

одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода, 

контрола редовног пражњења и 

спречавање изливања септичких 

јама  

 

Критичан 

 

 

 

 

 

 



Контрола стања некатегорисаних 

путева на подручју ГО Чукарица  

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Висок 

4 Април Постављање привремених 

покретних објеката-конзерватора, 

расхладних ветрина и других 

 

Контрола  примене одредаба Закона 

о становању и одржавању 

стамбених зграда (“Сл. гл. РС”, бр. 

104/2016) 

 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Висок 

 

 

 

Висок 

 

5 Мај  Контрола постављања  башти 

угоститељских објеката 

 

Контрола поштовања одредаба 

Одлуке о чистоћи града Београда, а 

које су у надлежности Комуналне 

инспекције градске општине. 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Висок 

 

 

Висок 

6 Јуни Контрола  постављања башти 

угоститељских објеката  

 

Контрола  примене одредаба Закона 

о становању и одржавању 

стамбених зграда (“Сл. гл. РС”, бр. 

104/2016) 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Висок 

 

 

Висок 

7 Јули  Контрола по основу Одлуке о 

одвођењу и пречишћавању 

атмосферских и отпадних вода, 

контрола редовног пражњења и 

спречавање изливања септичких 

јама  

Контрола  примене одредаба Закона 

Критичан 

 

 

 

 

 

Висок 



о становању и одржавању 

стамбених зграда (“Сл. гл. РС”, бр. 

104/2016) 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

8 Август Контрола  постављања башти 

угоститељских објеката 

 

Контрола  постављених средстава 

за оглашавање на отвореним 

површинама, а  сагласно Одлуци о 

постављању средстава за 

оглашавање града Београда 

 

Контрола уређености површина 

видљивих са површина јавне 

намене и површина сагласно 

одредби члана19.Одлуке о 

комуналном реду, за  коју 

надлежност за поступање има ова 

инспекција, а у погледу сузбијања 

(коровског  биља- амброзијe) у 

складу са Уредбом владе РС о 

мерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке -Ambrosia 

artemisifolia I. (“Сл.гл.РС”, бр. 

69/06) и Инструкцијом 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе 

за заштиту биља, бр. 321-01-

1305/2006-11, од 31.05.2007.године, 

о примени наведене Уредбе. 

 

Поступање по пријавама, 
представкама , притужбама 

Висок 

 

 

Критичан 

 

 

 

 

 

Критичан 

 

 

 

 

9 Септембар Уклањање напуштених и 

хаварисаних возила 

  

Контрола уређености површина 

видљивих са површина јавне 

намене и површина сагласно 

одредби члана19.Одлуке о 

комуналном реду, за  коју 

надлежност за поступање има ова 

Критичан 

 

 

Критичан 

 

 

 

 

 



инспекција, а у погледу сузбијања 

(коровског  биља- амброзијe) у 

складу са Уредбом владе РС о 

мерама за сузбијање и уништавање 

коровске биљке -Ambrosia 

artemisifolia I. (“Сл.гл.РС”, бр. 

69/06) и Инструкцијом 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе 

за заштиту биља, бр. 321-01-

1305/2006-11, од 31.05.2007.године, 

о примени наведене Уредбе.  

Контрола поштовања одредаба 

Одлуке о чистоћи града Београда, а 

које су у надлежности Комуналне 

инспекције градске општине. 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

 

10 Октобар Контрола  постављених средстава 

за оглашавање на отвореним 

површинама, а  сагласно Одлуци о 

постављању средстава за 

оглашавање града Београда 

 

Контрола стања некатегорисаних 

путева на подручју ГО Чукарица  

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Критичан 

 

 

 

 

 

Висок 

11 Новембар Контрола продаје робе изван 

продајног објекта, на површинама 

јавне намене и површинама у 

јавном коришћењу 

 

Контрола поштовања одредаба 

Одлуке о чистоћи града Београда, а 

које су у надлежности Комуналне 

инспекције градске општине.  

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

Критичан 

 

 

 

 

Висок 

12 Децембар Уклањање снега и леда са  

површина  јавне намене и површина 

у јавном коришћењу, као и 

Критичан 

 

 



леденица са истурених делова 

зграде 

Контрола постављања привремених 

покретних објеката - тезги, 

конзерватора, расхладних витрина и 

др. 

 

Поступање по пријавама, 

представкама , притужбама 

 

 

Висок 

 
 
 

  

 У 2019.години је планирано да се инспектори упућују на семинаре, ради што 

ефикаснијег деловања и примене Закона о инспекцијском надзору, Закона о 

становању и одржавању стамбених зграда, као и Закона о општем управном поступку 

а и полагање испита за инспекторе  који су у обавези да положе три млађа саветника. 

 

 Напомињемо, да је овај План усаглашен у целости са Мишљењем  

Секретаријата за инспекцијске послове града Београда – Сектора за координацију 

инспекцијског надзора и односе са јавношћу, од 14.12.2018.године. 

  

 

 

                                                                            
 

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

                                        ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ 

   

                                    

                                   Снежана Мирковић 


