
На основу Чл.10 Закона о инспекцијском надзору Сл. гласник РС бр.36/2015, инспекција 
је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз 
оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 
 
 ПЛАН РАДА КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 
2021 ГОДИНУ 

 
Сврха доношења плана је: 
1.непосредна примена закона и других прописа, 
2.спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом степену, 
3.праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, у општини 
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 
инспекцијског надзора. 
Циљ плана рада је обезбеђење: 
-законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката у области 
примене прописа утврђених законом и одлукама општине М. Црниће у овој области. 

 
 

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Општи подаци: 
 
• Број инспектора - На крају 2020, године у комуналној инспекцији је 1 инспектор са 
високом стручном спремом. 
• Послови инспектора: Води управни поступак, врши послове инспекцијског надзора из 
области: комунална, саобраћај, трговина и др. послове по налогу непосредних 
руководилаца. 
• Прописи по којима поступа комунална инспекција: 
 

ЗАКОНИ: 
 

1.Закон о општем управном поступку; (Сл.гл РС 18/2016 и 95/2018) 
2.Закон о комуналним делатностима (Сл.гл РС 88/11, 104/2016 и 95/2018) 
3.Закон о прекршајима (Сл.гл РС 65/13, 13/2016 и 98/2016) 
4.Закон о трговини (Сл.гл РС 52/2019 ) 
5.Закон о инспекцијском надзору (Сл.гл РС 36/15 и 44/2018 и 95/2018) 
6.Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гл РС 104/16) 
7.Закон о изменам и допунама Закона о заштити становништва од заразних 
болести(''Службени гласник РС'', бр.15/16, 68/20 и 136/20) 

 
УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ: 

 
• Уредба владе о начину уништавања коровске биљке амброзије; 

2. Инструкције министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о начину 
коровске биљке амброзије 

 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 



 
1.Одлука о комуналном реду (Сл. гл. општине Мало Црниће 19/16) 
 
                            
 
 
2.Одлука о  пијацама (Сл. гл. општине Мало Црниће 4/2019) 
3.Одлука о радном времену у области трговине, угоститељства, занатства и услуга на 
подручју општине Мало Црниће (Сл. гл. општине Мало Црниће 4/2005 и 01/09) 
4.Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима, сахрањивање и 
погребне услуге  (Сл. гл. општине Мало Црниће 04/2007 ) 
5. Одлука о држању домаћих животиња (03/11) 

6. Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Мало Црниће (''Сл. 
гл. Општине Мало Црниће 4/18) 

• Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (''Сл. гл. Општине М. Црниће 1/2018) 
8. Одлука о прикључењу на водоводну мрежу, начину испоруке и коришћењу воде у 

оквиру водоводног система Мало Црниће ('Сл. гл. Општине М. Црниће'', бр 4/2007) 
9. Одлука о пречишћавању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији 

општине Мало Црниће (''Сл. Гл.општине'', бр. 4/2019) 
10. Одлука о обављању делатности зоохигијене на теритроији општине М. Црниће (''Сл. 

гл. Општине'', бр. 7/2019) 
11. Одлука о димничарским услугама(''Сл. гл. Општине'', бр. 7/2019) 
12. Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Мало Црниће(''Сл. гл. 

Општине'', бр. 7/2019) 
13. Одлука о путевима и улицама на територији општине Мало Црниће(''Сл. гл. 

Општине'', бр. 9/2019) 
14.Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији општине М. 

Црниће(''Сл. гл. Општине'', бр. 7/2019) 
15. Одлука о обављању делатности обезбееђивања јавног осветљења (''Сл. гл. Општине 

М. Црниће'', бр. 8/2019) 
16. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Мало Црниће (''Сл. 
Гласник општине Мало Црниће'', бр. 15/20) 
 
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС 

 
Инспекцијски надзор у области комуналне делатности 
Инспекцијски надзор у области саобраћаја 
Инспекцијски надзор над применом дела закона о 
трговини 
Инспекцијски надзор над спровођењем дела закона о заштити становништва од заразних 
болести 

 
 
 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 
 
• 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; 
 
• Надзор над радом ЈКП 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; 

 
• 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; послова 
зоохигијенске службе;пружања пијачних услуга;одржавања улица, путева и других јавних 
површина ;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 и других амбијенталних скулптура;коришћења јавних паркиралишта; 
придржавања прописаног радног времена угоститељских и других објеката ;   

 
• 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: 

• Надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести. 
У поступку инспекцијског надзора комунални инспектор има иста овлашћења као 
санитарни инспектор. 

 
 

                                                                    
 

 

МЕСЕЧНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ-ПОСЛОВИ ИЗ 
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 

 
Р.б. 

 
АКТИВНОСТ 

 
РОК 

 
Врста 

надзора 

I Одлука о комуналном уређењу     

1. Надзор над стањем површина јавне намене 
наподручју седишта општине свакодневно редован 

контролни 

2. Надзор над стањем површина јавне намене на 
територији  МЗ 

месечно редован 
контролни 

3. Надзор над стањем површина у јавном 
коришћењу које су део зграде 

месечно редован 
контролни 

4. Надзор над постављањем летњих башта на 
површинама јавне намене 

од марта до 
октобра 

редован 
контролни 



 
5. 

Надзор над коришћењем тротоара и других 
површина јавне намене за излагање робе уз 

пословни објекат 

 
2020. година 

редован 
контролни 

 
6. Надзор над постављањем забавних паркова и 

уређаја за забаву 

у време  
сеоских 
манифестација 

редован 
контролни 

7. Контрола истовара и смештаја грађевинског, 
огревног и другог материјала 

свакодневно редован 
контролни 

8. Контрола раскопавања површина јавне намене 
и површина у јавном коришћењу свакодневно редован 

контролни 

9. Надзор над стањем површине јавне намене око 
градилишта свакодневно редован 

контролни 
 
10. 

Надзор над уређењем, одржавањем и 
коришћењем јавних зелених површина које 
одржава ЈКП 

свакодневно 
од марта до 
октобра 

редован 
контролни 

 
11. 

Надзор над уређењем, одржавањем и 
коришћењем јавних зелених површина које 

одржава МЗ 

месечноодмар
та до 
октобра 

редован 
контролни 

 
12. 

Надзор над пражњењем, прањем и одржавањем 
корпи за отпатке свакодневно редован 

контролни 

 
13. 

Надзор над пражњењем, прањем и одржавањем 
посуда и контејнера за смеће 

 месечно редован 
контролни 

 
14 

Послови на превенцији настанка „дивљих 
депонија „ свакодневно редован 

контролни 

 
15 

Надзор над коришћењем урбаног мобилијара 
на зеленим површинама 

свакодневно редован 
контролни 

 
16 

Надзор над уклањањем снега и леда са 
површина јавне намене и површина у јавном 
коришћењу 

у зимском 
периоду 

редован 
контролни 

 
17 

Надзор над одржавањем чистоће на спортским 
и забавно рекреативним теренима 

свакодневно у 
току 
летњих месеци 

редован 
контролни 

 
 
18. 

Надзор над лепљењем плаката и огласа на 
недозвољеним местима свакодневно редован 

контролни 

 
19 

Надзор над постављањем и одржавањем 
дрворедних садница од стране ЈКП 

свакодневно у 
марту и октобру 

редован 
контролни 

20 Уклањање хаварисаних, неисправних и 
нерегистрованих возила са површина јавне 

намене 

месечно редован 
контролни 



21 Надзор над одржавањем споменика, спомен 
обележја и спомен плоча 

свакодневно редован 
контролни 

22 Надзор над истицањем и одржавањем застава  редован 
контролни 

 
23 Надзор над функционисањем јавне расвете месечно редован 

контролни 

24 Контрола уличних и других отвора свакодневно редован 
контролни 

II Одлука о  прикључењу на водоводну мрежу, 
начину испоруке и коришћењу воде у оквиру 
водоводног система Мало Црниће 

  

1 Надзор над пружањем комуналне услуге 
снабдевања водом за пиће од стране ЈКП свакодневно редован 

контролни 

2 Надзор над исправношћу унутрашњих 
инсталација водоводне мреже 

на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан 
контролни 

3 Контрола нелегалних прикључака на водоводну 
мрежу 

на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан 
контролни 

4 Надзор над обезбеђивањем минимума процеса 
рада од стране ЈКП 

у време штрајка 
или услед више 

силе 

ванредан 
контролни 

III Одлука о кућном реду у стамбеним 
зградама 

  

1 Надзор над одржавањем кућног реда у згради- 
обавезе Скупштине зграде по пријави ванредан 

контролни 
 
2 

Надзор над одржавањем кућног реда у згради- 
обавезе станара зграде по пријави ванредан 

контролни 

3 Надзор над извођењем грађевинских радова у 
згради по пријави ванредан 

контролни 

4 Надзор над коришћењем заједничких 
просторија у згради 

по пријави ванредан 
контролни 

5 Надзор над држањем паса, мачака и других 
кућних љубимаца у стану по пријави ванредан 

контролни 

IV Одлука о радном времену у области 
трговине, угоститељства, занатства и 
услуга на подручју општине Мало 
Црниће 

  

1 Надзор над прописаним радним временом 
угоститељских објеката 

Једноммесечно 
,улетњемпериод
у и чешће 

редован 
ванредан 
контролни 

2 Надзор над прописаним радним временом 
трговинских, занатских и других услужних 

објеката 

по пријави редован 
ванредан 
контролни 

3 Надзор над распоредом радног времена у 
ноћним сатима  Месечно и по редован 

ванредан 



пријави контролни 

V 
Одлука о држању домаћих животиња   

1 Надзор над условима и начину држања 
домаћих животиња на територији општине 

по пријави ванредан 
контролни 

2 Надзор над држањем паса, мачака и других 
кућних љубимаца у објектима вишепородичног 
становања 

по пријави ванредан 
контролни 

3 Надзор над држањем паса, мачака и дргих 
кућних љубимаца у заједничком дворишту 

објеката породичног становања 

по пријави ванредан 
контролни 

4 Надзор над начином и условима држања,кунића 
пернате живине, голубова, пчела и нојева по пријави ванредан 

контролни 

5 Надзор над начином и условима држања 
копитара, папкара и нојева по пријави ванредан 

контролни 

6 Надзор над пословима хватања, превоза, 
пријема, смештаја и збрињавања ухваћених и 
одузетих паса и мачака луталица од стране 

Службе зоохигијене 

свакодневно редован 
контролни 

7 Надзор над одржавањем Прихватилишта за 
животиње једном месечно редован 

контролни 

VI 
Одлука о уређивању и одржавању 
гробаља и сахрањивању на подручју 
општине Мало Црниће 

  

1 Надзор над уређењем и одржавањем гробља у 
 од стране ЈКП 

двапута 
годишње 

редован 
контролни 

2 Надзор над сахрањивањем-обавезе ЈКП двапута 
годишње 

редован 
контролни 

3 Надзор над извођењем занатских радова на 
гробљу 

на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан 
контролни 

4 Надзор над одржавањем гробних места на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан 
контролни 

5 Надзор над придржавањем реда на гробљу на захтев ЈКП  ванредан 
контролни 

VII 
Одлука о управљању комуналним 
отпадом на територији општине Мало 
Црниће 

  

1 Надзор над пружањем комуналне услуге 
управљање отпадомод стране ЈКП свакодневно редован 

контролни 

2 Надзор над коришћењемкомуналне услуге 
управљање отпадомод стране физичких лица свакодневно редован 

контролни 

3 Контрола бацања предмета и отпада на јавним 
површинама и у домаћинствима  свакодневно редован 

контролни 



4 Контрола стања комуналних објеката на захтев ЈКП или 
по пријави 

ванредан 
контролни 

5 Надзор над стањем ''дивљих депонија'' месечни ванредан 
контролни 

 
 

МЕСЕЧНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ-ПОСЛОВИ ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ 

 

АКТИВНОСТ
И 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
. 

11. 

Редован надзор над стањем површина јавне намене X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над стањем површина јавне намене X   X X X X X X   
Редован надзор над стањем површина у јавном коришћењу X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над стањем површина у јавном коришћењу    X X X X X X   
Редован надзор над одржавањем јавних зелених површина   X X X X X X X X  
Ванредан надзор над одржавањем јавних зелених површина    X X   X X   
Редован надзор над уклањањем снега и леда X X X        X 
Редован надзор над одлагањем комуналног отпада X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над одлагањем комуналног отпада X X         X 
Редован надзор над јавном расветом X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над јавном расветом X           
Редован надзор на заузећем површина јавне намене X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над заузећем површина јавне намене     X X X X X   
Редован надзор над непрописно паркираним возилима X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над непрописно паркираним возилима X X   X    X  X 
Редован надзор над снабдевањем водом за пиће X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над снабдевањем водом за пиће      X X X    
Редован надзор над радним временом угоститељских објеката X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над радним временом угоститељских објеката     X X X X X   
Редован надзор над Службом зоохигијене X X X X X X X X X X X 
Ванредан надзор над Службом зоохигијене     X X X X    
Ванредан надзор над условима држања домаћих животиња   X X X X X X X X  
Редован надзор над уређењем и одржавањем гробља   X   X   X   
Ванредан надзор над уређењем и одржавањем гробља  X         X 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 
Р.б. 

 
АКТИВНОСТ 

 
РОК 

 
Врста 

надзора 

I Закон о трговини   
 
1. 

Надзор над нелегалном уличном продајом на 
територији општине 

 
2021 

редован 
ванредан 

2. Надзор над трговином ван продајног објекта на 
територији општине 2021. редован 

контролни 

3. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време Новогодишњих празника децембар редован 

контролни 

4. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време прославе Дана жена 8. марта март редован 

контролни 

5. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време вашара у Заови Август редован 

контролни 

6. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време вашара у Божевцу Август редован 

контролни 

7. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време вашара у Смољинцу 

Јул 
 

редован 
контролни 

8. Надзор над трговином ван продајног објекта у 
време манифестације „Федрас“ октобар редован 

контролни 
 
9. 

Надзор над истицањем пословног имена 
трговинских објеката на територији општине 

 
2021. редован 

контролни 

 
10. 

Надзор над истицањем и придржавањем радног 
времена трговинских објеката на територији 
општине 

 
2021 

редован 
контролни 

II Закон о изменама и допунама Законас о 
заштити становништва од заразних болести 

  

1 Надзор над спровођењем мера заштите од 
заразних болести 

2021 Ванредни 
Контролни 

МЕСЕЧНЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 
 
 

МЕСЕЦ 
 

 Месне заједнице 

Јануар од 01.01. до31.01.2021.године Мало Црниће 

 
Фебруар од 01.02. до 28.02.2021.године 

Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Март од 01.03. до31.03.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Април од 01.04. до30.04.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Мај од 01.05. до31.05.2021.године 

Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница, 



Велико Село, Батуша 

 
Јун од 01.06. до30.06.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница, 

Мало Црниће, Велико Црниће 
 
Јул од 01.07. до31.07.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Август од 01.08. до31.08.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Септембар од 01.09. до 30.09.2021године 

Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Октобар од 01.10. до31.10.2021.године 

Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Новембар од 01.11. до30.11.2021.године Божевац, Смољинац, Салаковац, Топоница 

 
Децембар од 01.12. до31.12.2021.године 

Мало Црниће 

 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

Важан део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена 
ризика.  Зависно од процењеног степена ризика се утврђује и динамика и 
учесталост редовног и ванредног инспекцијског надзора. Ради 
делотворнијег инспекцијског надзора, а тиме и сузбијања делатности 
нерегистрованих субјеката, усклађују се планови инспекцијског надзора, 
предлажу заједничке мере и рангирају надзирани субјекти према 
ризичности, зависно од тежине могуће штетне последице и вероватноће 
њеног настанка. 

 
Процена ризика у годишњем плану инспекцијског  надзора за 2021.  

годину вршена  је на основу анализе стања у досадашњем вршењу 
инспекцијског надзора, на основу информација и добијених података од 
других инспекција, овлашћених органа и  организација. 

 

 
Послови из изворне надлежности 

 
 
Критичан ризик 

 • „дивљедепоније“ 
• непрописно паркиранавозила 
• псилуталице 



 
Висок ризик 

 • септичкејаме 
• услови држања домаћихжовотиња 
• нелегалнапродаја 

 
Средњи ризик 

 • депоновање смећа у насељима 
• радно време угоститељскихобјеката 
• раскопавање површина јавненамене 
• водоснабдевање 

 
 
Низак ризик 

 • изношење и депоновањесмећа 
• водовод иканализација 
• кућниред 

 
Незнатан ризик 

 • постављање покретних продајнихобјеката 
• одржавање јавних зеленихповршина 
• одржавање јавнерасвете 
• гробља исахрањивање 

Поверени послови 
 
 
Критичан ризик 

 • нелегална уличнапродаја 
• истицање и придржавање радног времена 
трговинских објеката на територији општине 
• спровођење мера на заштити становништва 
од заразних болести 

 
 
Висок ризик 

 • продаја ван продајног објекта у време 
градских манифестација ивашара 
• истицање пословног имена трговинских 
објеката на територији опоштине 

Средњи ризик  - продаја у покретним продајним објектима 
на површинама јавненамене 

 
Низак ризик 

 - истицање и придржавање радног времена 
трговинских објеката на територијиопштине 

 
 
Незнатан ризик 

 - истицање пословног имена трговинских 
објеката на територији општине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

САОБРАЋАЈНА ДЕЛАТНОСТ 
 
 
 
 
Саобраћајна инспекција врши надзор над спровођењем Закона о превозу терета у 
друмском саобраћају, Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Закона о јавним 
путевима, и одговарајућих одлука и то Одлуке о јавним путевима на територији општине 
Мало Црниће и Одлуке о ауто-такси превозу на тероиторији општине Мало Црниће. 
 
 
Послове надзора из надлежности саобраћајне инспекције обавља- 1 инспектор. 
 
 
КОНТРОЛА ПРЕВОЗА ПУТНИКА И ТЕРЕТА 
 
 
Превоз терета се може вршити као обављање јавног превоза терета и превоз терета 
за сопствене потребе. 
 
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве 
и јавни превоз процењује да је ризик низак у области јавног превоза терета и средњи у области 
превоза терета за соствене потребе. 
 
Сходно процењеном ризику редовне инспекцијске контроле у овој области ће се вршити 
једном недељно током целе године, по пријавама и по службеној дужности. 
 
Посебна пажња контроли превоза терета ће се посветити у периоду мај- јун и септембар- 
октобар када је интензивнији превоз (превоз грађевинског материјала и огревног дрвета) и када 
ће се поред редовних контрола вршити и ванредне контроле. 
 
Редовне контроле ће се вршити у радно време током целе године док ће ванредне контроле 
у назначеним периодима бити вршене ван редовног радног времена у поподневним односно 
вечерњим часовима и викендом. 
 
Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза 
ствари који буду затечени у обављању јавног превоза на територији општине Мало Црниће и 



субјекти који су регистровани за превоз терета за сопствене потребе. 
 
Инспекцијски надзор ће се споводити на свим јавним путевима а у периоду мај-јун на путевима 
који гравитирају ка већим регионалним центрима односно у периоду септембар-октобар на 
путевима који гравитирају локацијама на којима се налази већа количина огревног дрвета. 
 
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о 
плану активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати. 
 
 
Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ванлинијског превоза коме се 
посвећује посебна пажња. 
 
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве 
и јавни превоз процењује да је ризик висок. 
 
Сходно процењеном ризику редовне и ванредне контроле превоза путника на територији 
општине Мало Црниће ће се обављати континуирано у току целе године. 
 
Редовне контроле ће се обављати у току радног времена док ће се ванредне контроле вршити 
викендом и ван редовног радног времена.Контроле ће се вршити на свим путевима и улицама 
на територији општине Мало Црниће а код привредних субјеката-правних лица и у њиховим 
пословним просторијама 
Контроле ауто-такси превоза обухватају проверу регистрације такси радње, проверу 
поседовања решења о одобрењу обављања ауто- такси превоза на територији општине Мало 
Црниће, рока важења годишње потврде о прегледу возила, проверу поседовања потврде о 
распореду на ауто-такси станицу, проверу такси дозвола, начина наплате услуга и укључења 
таксиметра. 
 
Посебан акценат у контролама, у циљу сузбијања сиве економије, ће се ставити на поседовање 
важећих решења о регистрацији предузећа и радњи. 
 
Такође у контролама вршиће се провера обављања такси превоза на територији општине 
Мало Црниће ауто-такси превозника који имају регистровану радњу на територији других 
општина. 
 
Приликом контрола ауто-такси превоза  акценат ће бити стављен на пословање предузећа која 
обављају превоз путника. 
 
У циљу превентивног деловања јавност ће се путем локалних медија обавештавати о плану 
активности инспекције као и о потребним одобрењима које субјекти морају имати. Такође 
два пута годишње а по потреби и чешће одржаваће се састанци са представницима 
удружења на којима ће се размењивати информације о стању у овој области и потреби 
корекције плана контроле ауто-такси превоза. 
 
 
 
КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 



 
 
• надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем Одлуке о 

општинским и некатегорисаним путевима и улицама. 
 
• пословима контроле инспектори ће предузимати следеће мере : 
 
 
• забрањивати или обустављати извршење радова на путевима који се изводе 
противно прописима, 
 
• наређивати отклањање недостатака на путевима који угрожавају безбедност саобраћаја, 
 
• наређивати обустављање радова који се изводе у непосредној близини путева а који 
могу довести у питање сигурност пута и безбедност саобраћаја, 
 
• наређивати рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених, 
односно постављених у заштитном појасу пута, 
 
• наређивати рушење или уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и 
растиња изграђених, остављених или подигнутих противно Одлуци о општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама, 
 
• наређивати предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрањивати 
привремено саобраћај возила која због своје укупне тежине могу да нанесу штету путу, 
 
• предузимати и друге мере и радње за које су овлашћени прописима. 
 
Контроле ће се вршити по службеној дужности и по пријавама странака. Посебна пажња у раду се 
посвећује пријавама месних заједница и грађана који као странке учествују у поступку и пружају 
потребну подршку. 
 
Посматрајући контроле са временског аспекта инспектори ће у појединим временским 
периодима посебну пажњу посветити појединим врстама контроле и то: 
 

Контрола стања дрвећа, обала, живица и других засада поред путева ће се вршити у 
периоду март-април-мај и септембар-октобар-новембар, а по истеку законских рокова

 за њихово одржавање, 
Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду децембар-
јануар-фебруар, 
Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити континуирано у току 
целе године а посебна пажња ће се посветити у периоду мај-јун-јул-август-септембар 
због извођења радова на санацији оштећења асфалтних коловоза. 

 
Све остале врсте контрола из области заштите путева ће се вршити континуирано у складу 
са потребама посла. 
 
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора инспекција за путеве 
и јавни превоз процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега односи на сегмент одржавања 



путева (уређење обала и растиња), док се за друге сегменте може рећи да је процењени ризик 
низак. 
 
У циљу превентивног деловања инспекција ће сарађивати са председницима месних заједница како 
би месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције уређења обала и растиња, и на време 
обавестиле своје суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле казнене одредбе. 
 
Такође у циљу превентивног деловања путем локалних медија грађани ће бити обавештавани 
о активностима инспекције везаним за уређење обала и растиња. 
 
 
Табеларни приказ активности саобраћајног инспектора по месецима: 

 
 
Р.б. 

Активност Рок Напомена 

1. ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
  

 
1.1. 

 
Надзор над обављањем линијског превоза путника; 

 
стaлнa aктивнoст 

Кoнтрoлe oдржaвaњa рeдa 
вoжњe контрола 
документације и возних 
карата. 

1.2. Надзор над обављањем посебаног линијског превоза 
путника; стaлнa aктивнoст  

 
1.3. 

 
Надзор над обављањем ванлинијског превоза путника; 

 
стална активност 

Кoнтрoлe тoкoм 
месечнихaкциja, сa 
приoритeтним зaдaткoм 
сузбиjaњa рaдa 
нeрeгистрoвaних 
прeвoзникa 

 

1.4. 

 
Надзор над обављањем такси превоза; 

 
 

стална активност 

Кoнтрoлe тoкoм месечнихи 
нoћних aкциja, сa приoритeтним 
зaдaткoм сузбиjaњa рaдa 
нeрeгистрoвaних 
прeвoзникa 

1.5. Надзор над обављањем превоза путника за сопствене 
потребе; стална активност Контроле током дневних акција 

1.6. Пoступaњa пo приjaвaмa грађана; стална активност  

2. ПРЕВОЗ 
ТЕРЕТА 

  

 
2.1. 

 
Надзор над обављањем јавног превоза терета; 

 
стaлнa aктивнoст 

Кoнтрoлe тoкoм днeвних 
aкциja, сa приoритeтним 
зaдaткoм сузбиjaњa рaдa 
нeрeгистрoвaних 
прeвoзникa 

 
2.2. Надзор над обављањем превоза терета за сопствене 

потребе; 

 
стaлнa aктивнoст 

Кoнтрoлe тoкoм днeвних 
aкциja, сa приoритeтним 
зaдaткoм сузбиjaњa рaдa 
нeрeгистрoвaних 
прeвoзникa 

2.3. Пoступaњa пo приjaвaмa грађана; стaлнa aктивнoст  
 

3. 

 
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ, УЛИЦЕ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ 

  

3.1. Контрола стања са аспекта безбедности саобраћаја; стaлнa aктивнoст  



3.2. Контрола извођења радова на изградњи, 
реконструкцији и 
одржавању; 

  

3.3. Контрола раскопавања довођење у технички исправно 
стање; април-октобар  

3.3. Контрола саобраћајне сигнализације; стaлнa aктивнoст  
3.4. Контрола заузећа; стaлнa активнoст  

3.5. Контрола спровођења заштите општинских путева, 
улица и 
некатегорисаних путева; 

  

3.6. Контрола изграђености и опремљености аутобуских 
стајалишта; 

  

3.7 
Контрола услова одвијања саобраћаја; стaлнa активнoст  

3.8. Контрола привремене измене режима саобраћаја; стална ктивност  

3.9. Контрола уређење некатегорисаних путева; тална активност  

3.10. Пoступaњa пo приjaвaмa грађана; стaлнa aктивнoст  

3.11. Контрола вршења зимске службе; новембар-март  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ МЕСЕЦИ 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Редовне контроле јавног превоза путника x x x x x x x x x x x x 
Ванредне контроле превоза путника     x x   x x   
Редовне контроле превоза терета x x x x x x x x x x x x 
Ванредне контроле превоза терета     x x   x x   
Редовне контроле ауто-такси превоза x x x x x x x x x x x x 



Ванредне контроле ауто-такси превоза x x x x x x x x x x x x 
Контрола ауто-такси превозника ''Коле Коста'' 
Мало Црниће 

  x     x     

Контрола ауто-такси превозника''''Буки''ПР, 
Топоница 

   x     x    

Контрола ауто-такси превозника ''Душица 
Лазић''Врбница 

    x     x   

Контроле јавног превоза путника и робе по 
пријавама странака 

x x x x x x x x x x x x 

Редовне контроле путева, путне опрeмеи путних 
објеката 

x x x x x x x x x x x x 

Контроле путева, путне опреме и путних објеката 
по пријавама странака 

x x x x x x x x x x x x 

Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 
засaдапоред путева 

  x x x    x x x  

Контрола зимског одржавања путева и улица x x         x x 
Контрола стања коловоза пута 
 (оштећење коловоза) 

    x x x x x    

Израда месечних извештаја x x x x x x x x x x x x 
 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 

 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019. 

годину комунално-саобраћајног инспектора вршена је на основу 
инспекцијског  надзора  у  наведеним областима односно на основу анализе 
стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, на 
основу информација и добијених података од других инспекција, 
овлашћених органа и организација, као и на основу обрађених контролних 
листа. 

 

 

 

 
Критичан ризик  -путни објекти (јаркови, пропусти идр.) 

 
Висок ризик 

 
-такси превоз 
-превоз терета за сопственепотребе 

 
 

Средњи ризик 

 • ванлинијски превозпутника 
• ванлинијски превозтерета 
• превоз путника за сопственепотребе 
• линијски превозпутника 
• заузећепутева 
• саобраћајнасигнализација 
• раскопавање саобраћајнихповршина 



 
Низак ризик 

 • аутобускастајалишта 
• зимскаслужба 
• извођење радова на реконструкцији и 
одржавању 

Незнатан ризик   
• привремена измена режимасаобраћаја 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


