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ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА  

ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ПО ОСНОВУ СЕКТОРСКИХ ЗАКОНА ЗА 2023. 

ГОДИНУ 
 

 

 

УВОД 
 

План инспекцијског надзора и осталих активности  комуналних инспектора, у саставу Одељења 

за инспекцијске послове – Општинске управе општине Инђија, у оквиру поверених послова из 

чл. 46. став 1. тачка 2. Закона о трговини  („Службени гласник РС“ бр. 52/19) по основу 

инспекцијског надзора над спровођењем Закона о трговини  и прописа донетих на основу тог 

закона, где јединице локалне самоуправе, преко комуналних инспектора у делу надзора над 

трговином личним нуђењем, трговином из чл. 14.став 1. тач.2) и 3) овог закона, изузев киоска, 

као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања података из чл. 32.став 1-

3 овог закона, у оквиру поверених послова инспекцијског надзора из чл. 122.став 2. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16 и 9/20-др.закон), у оквиру 

поверених послова инспекцијског надзора из чл. 75.став 2. Закона о оглашавању („Службени 

гласник РС“, број 6/16 и 52/19 – други закон) и у оквиру поверених послова инспекцијског 

надзора из чл. 46а став 4, чл. 73. ставови 3-8. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), доноси се сходно члану 10. Закона 

о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18), за 2023.годину 

заснован је на законским прописима у складу са надлежностима и овлашћењима комуналних 

инспектора, а  на основу  вишегодишњег рада инспектора, законских обавеза привредних 

субјеката, проведених инспекцијских надзора, стања на терену.   

 

ЦИЉЕВИ 

Општи циљ овог плана је деловање инспекцијске службе са циљем да се превентивним 

деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања 

надзираних субјеката и спречавање или отклањање штетних последица по законом и другим 

прописом заштићена добра, права и интересе, контрола и надзор субјеката, те предузимање 

мера и радњи у смислу извршавања законских обавеза. Ради остваривања наведених циљева 

инспекција ће остваривати сарадњу са другим државним органима, органима аутономне 



покрајине и јединица локалне самоуправе, правосудним и другим државним органима и другим 

заинтересованим органима и организацијама која се остварује у складу са надлежностима ове 

инспекције у облицима сарадње утврђеним прописима о државној управи и посебним законима. 

Посебну сарадњу у координацији послова заједничког инспекцијског надзора, међусобно 

обавештавање, размену података, пружање помоћи и обуци, организовање и предузимање 

заједничких мера у инспекицијском надзору због предмета инспекцијског надзора,  потребно је 

остварити са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Сектором Тржишне 

инспекције, Одељењем Тржишне инспкције Сремског управног округа у Сремској Митровици, 

преко Одсека у Инђији - тржишним инспекторима, Покрајинским секретаријатом за здравство, 

Санитарном инспекцијом АП-Одељењем Сремска Митровица, као и другим секторским 

министарствима.   

ПРОПИСИ  

Инспекција у свом раду примењује следеће прописе:  

1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење), 

2. Закон о трговини ( "Службени гласник РС", бр. 52/19) и прописа донетих на основу тог 

закона, 

3. Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16 и 9/20-

др.закон), 

4. Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/16 и 52/19 – други закон), 

5. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 

68/20 и 136/20) и свих других подзаконских и других прописа донетих ради спровођења овог 

закона,  

6. Закон о инспекцијском надзору ( "Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18) 

и прописа донетих ради спровођења тог закона, 

7. Подзаконске и друге прописа ради спровођења секторских закона, 

8. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

(„Службени лист општине Инђија“, број 7/18), 

9. Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде („Службени лист општине Инђија“, број 30/17), 

10. Одлука о минималној висини износа за текуће одржавање зграда („Службени лист општине 

Инђија“, број 30/17) и  

11. Одлука о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају 

принудно постављеног професионалног управника („Службени лист општине Инђија“, број 

30/17)  

 

 

АКТИВНОСТИ  

Активности комуналних инспектора своде се на вршење самосталног и заједничког 

инспекцијског надзора над спровођењем: 

Закона о трговини и прописа донетих на основу тог закона где јединице локалне 

самоуправе преко комуналних инспектора у делу инспекцијског надзора: 

1. над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим продајним објектима (киоск, 

тезга, аутомат и сл.средства и опрема) и са покретних средстава и опреме,  

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0495cc/49577_02.htm?docid=144135#zk65/13


2. над истицањем и придржавањем радног времена и 

3. над истицањем података о трговцу и пружаоцу услуге, на продајном месту и то видно, 

пословно име, матични број и адресу седишта, за трговца и пружаоца услуга који су 

физичка лица – видно, име и презиме, адресу и број из одговарајућег регистра и на 

продајном објекту видно адресу тог продајног објекта  

 

Закона о становању и одржавању зграда и прописа донетих на основу тог закона где је 

прописана надлежност јединица локалне самоуправе за спровођење инспекцијског 

надзора преко комуналних инспектора. 

 

Закона о оглашавању у коме је прописана надлежност јединица локалне самоуправе за 

спровођење инспекцијског надзора преко комуналних инспектора. 

 

Закона о заштити становништва од заразних болести и свих подзаконских аката и других 

прописа донетих ради спровођења овог закона, где је прописана надлежност  јединица 

локалне самоуправе за спровођење инспекцијског надзора преко комуналних инспектора. 

 

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА НАДЗОРА И АКТИВНОСТИ  
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- Израда и достава извештаја о раду за 2022. годину сходно Закону о инспекцијском 

надзору,  

- Контрола и надзор субјеката на територији општине координираног са Одељењем 

Тржишне инспекције Сремског управног округа – Одсеком у Инђији према врсти као 

ванредног инспекцијског надзора и према процени степена ризика у облику теренског 

односно канцеларијског заједничког инспекцијског надзора   

- Контрола спровођења мера личне заштите у складу са Законом о заштити становништва 

од заразних болести и других прописа донетих ради спровођења овог закона и 

инспекцијски надзор над применом ових мера, самостално или заједно са Санитарном 

инспекцијом АП-Одељењем Сремска Митровица; 

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица; 

- Израда и достава месечних извештаја о раду 

 

април – мај - јун  

- Контрола и надзор субјеката на територији општине координираног са Одељењем 

Тржишне инспекције Сремског управног округа – Одсеком у Инђији према врсти као 

ванредног инспекцијског надзора и према процени степена ризика у облику теренског 

односно канцеларијског заједничког инспекцијског надзора, 

- Контрола спровођења мера личне заштите у складу са Законом о заштити становништва 

од заразних болести и других прописа донетих ради спровођења овог закона и 

инспекцијски надзор над применом ових мера, самостално или заједно са Санитарном 

инспекцијом АП-Одељењем Сремска Митровица; 

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица; 



- Израда и достава месечних извештаја о раду 

 

јул - август - септембар 

- Контрола и надзор субјеката на територији општине координираног са Одељењем 

Тржишне инспекције Сремског управног округа – Одсеком у Инђији према врсти као 

ванредног инспекцијског надзора и према процени степена ризика у облику теренског 

односно канцеларијског заједничког инспекцијског надзора, 

- Контрола спровођења мера личне заштите у складу са Законом о заштити становништва 

од заразних болести и других прописа донетих ради спровођења овог закона и 

инспекцијски надзор над применом ових мера, самостално или заједно са Санитарном 

инспекцијом АП-Одељењем Сремска Митровица; 

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица; 

- Израда и достава месечних извештаја о раду 

 

- Израда и достава полугодишњег извештаја о раду 

 

октобар - новембар - децембар 

- Израда плана инспекцијског надзора за 2024.годину 

- Контрола и надзор субјеката на територији општине координираног са Одељењем 

Тржишне инспекције Сремског управног округа – Одсеком у Инђији према врсти као 

ванредног инспекцијског надзора и према процени степена ризика у облику теренског 

односно канцеларијског заједничког инспекцијског надзора, 

- Контрола спровођења мера личне заштите у складу са Законом о заштити становништва 

од заразних болести и других прописа донетих ради спровођења овог закона и 

инспекцијски надзор над применом ових мера, самостално или заједно са Санитарном 

инспекцијом АП-Одељењем Сремска Митровица; 

- Поступање по пријавама добијених путем „Система 48“ и другим врстама пријава 

физичких или правних лица и 

- Израда и достава месечних извештаја о раду 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2023.годину Комуналних 

инспектора ивршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно 

на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као 

и на основу информација и добијених података од других инспекција, других овлашћених 

органа и организација, што је и представљено табеларно а исто је и обрађено у 

контролним листама. 

 

    

  

  

  

    Критичан 

ризик 

          Висок ризик 



    

    

  

  

  

    Средњи ризик 

    

  

  

  

    Низак ризик 

     Незнатан 

ризик 

1 2 3 4 5   

 

Легенда: 

1 Инспекцијски надзор по основу оглашавања   

2 Инспекцијски надзор у оквиру становања и    

одржавања зграда   

3 Истицањем података о трговцу и пружаоцу 

услуге на продајном месту - продајном објекту 

4 Истицање и придржавање радног времена 

5 Трговином личним нуђењем, трговином у 

преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 

аутомат и сл.средства и опрема) и са покретних 

средстава и опреме, надзор у оквиру прописа о 

заштити становништва од заразних болести    

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

активности 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Израда извештаја о раду за 2022.  #            

Надзор над спровођењем секторских 

закона и прописа донетих на основу тих 

закона – инспекцијски надзори 

# # # # # # # # # # # # 

Контрола извршења по наложеним 

мерама  
# # # # # # # # # # # # 

Израда полугодишњих извештаја о раду        #      

Поступање по пријавама путем 

„Система 48“ и пријавма правних и 

физичких лица  

# # # # # # # # # # # # 

израда годишњег плана рада инспекције 

за 2024. годину 
          #  



 

 

 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ КОЈИ ВРШЕ ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

1. ПОДАЦИ О КОМУНАЛНИМ ИНСПЕКТОРИМА 

1.1. Име и презиме Петар Марункић дипл.инж.геологије Цвијетко Тадић 

дипл.политиколог и Слободан Милновић  дипл.менаџер безб. 

1.2. Територија надзора Општина Инђија ( Инђија, Бешка, Крчедин, Чортановци, 

Марадик, Нови и Стари Сланкамен, Нови Карловци, Љуково, 

Јарковци и Сланкаменачки Виногради) 

 

ПОСЛОВИ РАДНОГ МЕСТА У СКЛАДУ СА СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ И ЛИСТОМ РАДНИХ 

ЦИЉЕВА 

Комунални инспектори  Време које се проводи 

у вршењу сваког 

посла (%) 

Теренски део инспекцијског надзора: 

Припрема инспекцијске контроле и инспекцијски надзор над спровођењем 

Закона о трговини и прописа донетих на основу тог закона   

55 

Поступање по пријавама грађана и правних лица  15 

Израда Извештаја о раду (месечни, тромесечни, полугодишњи и 

годишњи) и остала управна акта 
10 

Припрема инспекцијског надзора   10 

Учешће на обукама, семинарима и курсевима и др. 5 

Други послови по налогу надређеног 5 

 

РЕСУРСИ  

Инспекцијски надзор на територији Општине Инђија предметних поверених послова из области 

трговине могу да обављају два комунална инспектора који имају положен стручни испит за 

тржишног инспектора, који имају високу стручну спрему.  У оквиру Одељења за инспекцијске 

послове још се налази и трећи комунални инспектор који нема положен стручни испит за 

тржишног инспектора и у плану је да овај испит полаже у току 2023.године,  један инспектор за 

заштиту животне средине, један инспектор за друмски саобраћај, два грађевинска инпектора и 

један просветни инспектор.  

Одељење располаже са три аутомобила, рачунарском опремом и углавном свим потребним 

садржајем. 

НАПОМЕНА: 

Предлог плана донет је на основу законских прописа, вишегодишњег искуства, реалних потреба 

контроле и надзора субјеката на територији Општине Инђија.  



Извршење и реализација плана у многоме зависи од фактора као што су: употреба возила, 

ванредни надзора по пријавама путем „система 48“ и других писмених и телефонских пријава, 

регистровање  нових и затварања постојећих привредних субјеката и предузетника....  

          Начелник Одељења, 

        Мазињанин Бранислав дипл.правник 
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