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ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

Комунални инспектор у свом раду поступа по следећим прописима:  

 

1. Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.86/2016) 

2. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011) 

3. Закон инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015) 

4. Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) 

5. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.лист општине 

Жабаљ“ бр.15/2015) 

6. Одлука о зеленим површинама („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) 

7. Одлука о комунаним делатностима на територији општине Жабаљ („Сл.лист 

општине Жабаљ“ бр.15/2015 и 24/2014) 

8. Одлука о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) 

9. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл.лист општине 

Жабаљ“ бр.3/2010) 

10. Одлука о снабдевању водом („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.18/2014) 

11. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката 

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

12. Одлука о постављању привремених објеката на јавним површинама („Сл.лист 

општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 9/2006) 

13. Одлука о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине Жабаљ 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.11/2013) 

 

У свом раду комунални инспектор врши надзор над радом јавних комуналних 

предузећа на територији општине Жабаљ које обављају комуналне делатности, као и 

надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности од стране 

физичких и правних лица као и предузетника. Такође комунални инспектор врши 

надзор и спровођење закона и прописа из горе наведених закона и одлука. 



Сврха доношења плана инспекцијског надзора је повећање ефикасности грађана у 

локалну самоуправу и: 

- непосредну примену закона и других прописа 

- спровођење инспекцијског надзора и решавање у управним стварима у првом 

степену 

- праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену 

- превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора 

Циљеви годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и других 

прописа, тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 

планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности 

нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у 

коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за 

планирање и вршење инспекцијског надзора.  

 

Облик инспекцијског надзора по коме инспектор поступа је теренски и канцеларијски а 

врста инспекцијског надзора у зависности од случајева је редован, ванредан, контролни и 

допунски.  

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН 

 

Јануар 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола по Одлуци  о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) 

о уклањању снега и леда са јавних површина 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- архивирање пописа аката 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- израда годишњег извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекциј 

 

 



Фабруар 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола по Одлуци  о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) 

о уклањању снега и леда са јавних површина 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Март 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- поступање по Одлуци о постављању привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 9/2006) контрола заузећа јавних површина 

за постављање летњих башта 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Април 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 



- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- поступање по Одлуци о постављању привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 9/2006) контрола заузећа јавних површина 

за постављање летњих башта 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Мај 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- поступање по Одлуци о постављању привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 9/2006) контрола заузећа јавних површина 

за постављање фрижидера за продају сладоледа и пултова за продају испред 

трговинских објеката  

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Јун 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 



- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- поступање по Одлуци о постављању привремених објеката на јавним површинама 

(„Сл.лист општине Жабаљ“ бр.5/2005 и 9/2006) контрола заузећа јавних површина 

за постављање фрижидера за продају сладоледа и пултова за продају испред 

трговинских објеката  

- Одлука о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

продаје ван пијачног простора 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Јул 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- Одлука о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

продаје ван пијачног простора 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступк 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Август 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 



- Одлука о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

продаје ван пијачног простора 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Септембар 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- Одлука о пијацама и вашарима („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

продаје ван пијачног простора 

- Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

паљења лишћа 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Октобар 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

паљења лишћа 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 



- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Новембар 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

паљења лишћа 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Децембар 

 

- редовна контрола одржавања комуналног реда у свим местима општине Жабаљ 

- контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката 

- контрола инспектора по захтеву странке 

- ванредне контроле 

- израда месечног извештаја о раду комуналног инспектора 

- надзор над радом јавних комуналних предузећа у смислу спровођења програма 

обавања комуналне делатности 

- Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Жабаљ“ бр.15/2015) контрола 

паљења лишћа као и контрола о уклањању снега и леда са јавних површина 

- канцеларијски рад инспектора у смислу доношења решења, закључака, обавештења 

и подношења захтева за покретање прекршајног поступка 

- сарадња са осталим инспекцијама, службама, институцијама и државним органима 

ради поступања према нерегистрованим субјектима  

- саветодавне посете и превентивно деловање инспекције 

 

Комунални инспектор 

Ђокица Добановачки 
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