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Предмет: Годишњи извештај о раду шефа Групе за послове комуналне инспекције-

комуналног инспектора од 01.01. до 31.12.2018.године 

 

 

 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 

управи за радно место шеф Групе за послове комуналне инспекције – комунални 

инспектор дат је следећи опис послова: организује рад групе; стара се о ефикасном 

обављању послова комуналне инспекције; врши инспекцијски надзор из комуналних 

делатности који су у надлежности општине; предузима мере на које је по закону или на 

основу општинских одлука надлежан; доноси управна акта из надлежности комуналне 

инспекције; организује поступак принудног извршења решења које је донео надлежни 

орган општине из комуналних делатности; подноси захтев за вођење прекршајног 

поступка за прекршаје који су општинским одлукама прописани; у сарадњи са 

руководиоцем Одељења обавештава други државни орган или инспекцију о учињеним 

повредама прописа из њихове надлежности; подноси извештај о раду; обавља и друге 

послове које одреди руководиоц Одељења или начелник Општинске управе. 

 

У извештајном периоду шеф Групе за послове комуналне инспекције – комунални 

инспектор је поступао по Закону о комуналним делатности („Сл.гласник РС“ бр.88/2011) и 

општинским одлукама и то: Одлука о комуналним делатностима на територији општине 

Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.24/2014, 15/2015 и 11/2017), Одлуке о радном 

времену угоститељских, трговинских и занатских објеката („Сл.лист општине Жабаљ“ 

бр.9/2005, 11/2005, 6/2006, 17/2006, 3/2011, 11/2017 и 2/2012), Одлуке о зеленим 

површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015 и 11/2017),  Одлуке о условима за 

држање и заштиту домаћих животиња („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.3/2010 и 11/2017), 

Одлуке о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015 и 11/2017), Одлуке о 

пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015 и 11/2017), Одлуке о 

постављању привремених објеката на јавним површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ 

бр.5/2005 и 11/2017), Одлуке о снабдевању водом („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2014 и 

11/2017), Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању („Сл.лист општине 



Жабаљ“ бр.15/2015 и 11/2017), Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању на 

територији општине Жабаљ („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.11/2013 и 11/2017).  

 

Поступајући по наведеним општинским одлукама комунални инспектор је сачинио 619 

записника, донео је 106 решења и поднео 18 захтева за вођење прекршајног поступка 

урађено је 88 дописа и направљено је 575 фотографија. Сви предмети су решени у року.  

 

На основу Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.9/2005, 11/2005, 6/2006, 17/2006, 3/2011 и 2/2012), сачињено 

је 12 записника и поднето 6 захтева за вођење прекршајног поступка. 

 

На основу Одлуке о зеленим површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), 

сачињено је 271 записника, донето је 24 решења и поднето 2 захтев за вођење прекршајног 

поступка. 

 

На основу Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл.лист општине 

Жабаљ“ бр.3/2010), сачињено је 28 записника, донето је 8 решења и поднето 1 захтева за 

вођење прекршајног поступка. 

 

На основу Одлуке о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), сачињено 

је 211 записника, донето је 21 решења и поднето је 3 захтева за вођење прекршајног 

поступка. 

 

На основу Одлуке о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015), 

сачињено  је 25 записника. 

 

На основу Одлуке о постављању привремених објеката на јавним површинама („Сл.лист 

општине Жабаљ“ бр.5/2005), сачињено је 30 записника и донето је 30 решења и поднето је 

6 захтева за вођење прекршајног поступка , комунални инспектор је уклонио два киоска у 

Ђурђеву. 

 

На основу Одлуке о снабдевању водом („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2014), сачињена 

су 13 записника, донета су 2 решења.  

 

На основу Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању („Сл.лист општине 

Жабаљ“ бр.15/2015), сачињена су 2 записника. 

 

На основу закона о становању и одржавању стамбених зграда(„Сл.гласник РС“ 104/2016) 

сачињено је 27 записника, донето је 21 решење и поднето је 21 пријава за увођење 

принудне управе. 

 

Комунални инспектор је у протеклој години учествовао на 2 семинара, један се одржавао 

у Београду и односио се на примену новог закона о инспекцијском надзору а један је био у 

Новом Саду и односио се на поверене послове тржишне инспекције.  

 



У 2018.години сам полагао испит за тржишног инспектора који сам успешно положио. 

Полагање за тржишног инспектора је било организовано у Београду. 

 

 

 

Комунални инспектор излазио је на терен и по усменим налозима добијеним од стране 

Председника општине и чланова Општинског већа .  

  

Редовно је вршена контрола радног времена угоститељских објеката и то у вечерњим 

сатима, где је остварена добра сарадња са припадницима ПС Жабаљ са којима се заједно 

излазило на терен.  

 

Од децембра 2016.године комунални инспектор је укључен и у акцију спречавања 

нелегалног промета и трговине дувана и дуванских производа, где је у обавези да једном 

месечно о спроведеним акцијама подноси извештај начелнику Јужно Бачког округа. 

 

Остварена је успешна сарадња са свим јавно комуналним преузећима на територији 

општине Жабаљ.  

 

Комунални инспектор је и члан радне групе за израду стратегије руралног развоја 

општине Жабаљ – Радна група инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

Шеф Групе за послове комуналне инспекцијске  

Комунални инспектор 

Ђокица Добановачки 
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