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1. УВОД 
 

Годишњи план инспекцијског надзора oбласти грађевинске инспекције у 

Општинској управи Уб за одељење за  инспекцијске послове  Општине Уб за 2017.годину 

сачињава се у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл.гласник РС, 

бр.36/2015). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 

области грађевинске инспекције у 2019. години, непосредне примене закона и других 

прописа, те праћење стања на територији општине Уб из области грађевинарства. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора области грађевинске инспекције 

Општине Уб је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења 

грађана у локалну самоуправу Уб  и: 

1.непосредну примену закона и других прописа, 

2.спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у првом 

степену, 

3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на  територији 

Општине Уб, 

4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора; 

У складу са горе наведеним Годишњим планом инспекцијског надзора, који садржи 

опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке/програмске активности 

које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. 

начин на који меримо остварене задатке односно програмске активности, рокове у којима 

се задаци односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности 

односно задатака, врсту активности и др. 

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. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима 

који се планирају остварити у 2019. години, а који су везани за Програмске активности 

области грађевинске инспекције у Општину Уб за одељење за инспекцијске послове 

Општине Уб, одговорност за реализацију задатака и активности  и у ком року их треба 

реализовати. 

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и 

техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање 

инспекције, уз коришћење контролних листа. 

Послови и задаци из Годишњег плана Области грађевинске инспекције Општине 

Уб се обављају свакодневно како у свом седишту тако и на терену на територији Општине 

Уб. 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Табела 1.Организациона структура у области грађевинске инспекције 
 

Табела 1.Организациона структура у области 

грађевинске инспекције  
ОПШТИНСКА УПРАВА УБ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРИ 

 

Табела 2. Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијских 

надзора и службених контрола у Области грађевинске инспекције 
 

Број Назив службеног места за спровођење инспекцијских 

надзора и службених контрола 

1 грађевински инспектор   
 

 

 

3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ 

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 
Програмска активност:Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених 

законом, 

Назив Одељење за инспекцијске послове-грађевинска инспекција 
Програм  (коме 

припада) 
Одељења за инспекцијске послове  

Организациона 

јединица  
03 

Правни основ  1. Закон о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС''бр. 

72/09,81/09,24/11,121/12,132/14,145/14 и 83/18) 

2. Закон о озакоњењу објеката (''Сл. Гласник РС''бр. 96/2015 и 

83/18 ) 

3. Закон о инспекцијском надзору (''Сл.гласник РС''бр. 36/15) 

4.Закон о одржавању стамбених зграда (''Сл.гласник 

РС''44/95,44/98,101/05 и 88/2011) 

5. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова (''Сл.гласник 

РС''бр. 43/93) 

6. ЗУП (''Сл. лист СРЈ''бр.33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС''бр. 30/10 

и ''Сл.гласник РС''бр. 18/2016) 
Одговорно лице Грађевински инспектор  
Опис У грађевинској области,грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у 

оквиру послова поверених законом,као и надзор над применом градских одлука 

донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области.У складу са 

Законом о озакоњењу објеката грађевински инспектори ће доносити решења о рушењу 

незаконито изграђених објеката  и иста достављати надлежном органу како би 

покренули поступак озакоњења објеката 



Индикатор 1.1 Законитост субјекта у области 

примене прописа утврђених законом  
Базна 

вредност 
2017 2018 2019 

Контрола бесправне градње     
Незаконитоизграђени објекти који се 

могу озаконити 
    

Алтернатива: 

Индикатор 2.1 
Проценат надзора без утврђених 

неправилности 
    

Коментар:тенденција смањења 

нелегалне градње 
    

Индикатор 3 Однос извршених редовних и 

ванредних надзора 
    

Редован -планиранинспекцијски 

надзор се врши свакодневно  
    

Ванредан-инспекцијски надзор се 

врши због преузимања хитних мера 

ради спречавања или отклањања 

непосредне опасности,по 

иницијативиграђана, телефонских 

позива и електронским путем 

    

Допунски-инспекцијски надзор се 

врши по службеној дужности и 

поводом захтева надзираног субјекта 

    

Контролни-инспекцијски надзор се 

врши ради утвређивања извршених 

мера које су предложене или 

наложене над надзираним субјектом у 

оквиру редовног или ванредног 

инспекцијског надзора 

    

Канцеларијски инспекцијски надзор 

се врши у службеним просторијама 

инспекције,увидом у акте,податке и 

документацију надзираног субјекта 

    

-Спровођење Закона о планирању и изградњи - 
Задатак 

активност 
Инспекцијским надзором на терену, тесном сарадњом са другим надлежним 

инспекцијамаи правосудним органима,тужилаштвом и МУП-ом,као и комуналном 

полицијом 
Индикатори 

резултата 
Бројем донетих решења бројем сачињених записника,бројем донетих закључака о дозволи 

извршења,бројем покренутих кривичних  и других пријава 
Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано и по потреби 

Документи Закон о планирању и изградњи 

 

 
-Спровођење Закона о озакоњењу објеката- 

Задатак 

активност 
Донети решења о рушењу за све пописане незаконито изграђене објекте на територији 

Општине Уб и решења доставити надлежном органу ради покретања поступка озакоњења 
Индикатори 

резултата 
Број достављених решења о рушењу надлежном органу представља број објекта који се 

могу озаконити 
Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 



Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

континуирано 

Документи Закон о озакоњењу објеката(пописни лист и сателитски снимак) 
-Обрада и анализа података о обављеном инспекцијском надзору- 

Задатак 

активност 
Обрада и анализа броја записника,решења,закључака,кривичних пријава 

Индикатори 

резултата 
Дневна,недељна,месечна,шестомесечна и годишња анализа података на нивоу одељења 

Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано и по потреби 

Документи  
-Обука,оспособљавање,семинари,едукације у вршењу инспекцијског надзора и примена Закона и 

прописа из области грађевинарства- 
Задатак 

активност 
Припрема,планирање,упућивање,оспособљавње инспектора из области 

грађевинскеинспекције 
Индикатори 

резултата 
Праћење иновација,норми и стандарда у области инспекцијског надзора 

Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано  

Документи Примена Закона,уредби,одлука,правилника 

 

 

 
Припрема и спровођење инспекцијских надзора -планирање и усклађивање рада инспектора у складу са 

законским прописима 
Задатак 

активност 
1.Праћење промена законских прописа  
2.Израда месечног,шестомесечног,годишњег извештаја 
3.Презентација резултата рада путем званичног сајта општине Уб 

 

Индикатори 

резултата 
1.Поштовање законских рокова и њена примена 
2. 64 сата рада по инспектору 
3. квартално 

 

Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција(1.2.3) 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано  

Документи       
Врста 

активности 
 

Припрема и извршавање осталих редовних послова у оквиру инспекцијског надзора 
Задатак 

активности 
Координација рада у оквиру Одељењаза инспекцијске послове,отварање 

предмета,праћење рока извршеног истог,и друге техничке припреме 
Индикатори 

резултата 
Број новоотворених предмета,прекршајних налога,остварен број састанака у оквиру 

Одељења 
Одговорна Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 



организацион

а јединица 
Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано  

Документи Примена Закона,уредби,одлука,правилника 
Превентивно деловање инспекције 

Задатак 

активност 
Правовремено информисање јавности: 

1.Објављивањем важећих прописа,планова инспекцијског надзора,Програм пописа 

бесправно изграђених објеката 

2.Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом 

3.Предузимање превентивних инспекцијских надзора 

4.Постављање информација на званичан Веб сајт општине Уб 

Коментар:превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно 

штетних последица и вероватноће њеног настанка 
Индикатори 

резултата 
Број:обавештења,пружених стручних савета,превентивних и инспекцијских надзора 

Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

Континуирано  

Документи Примена Закона,уредби,одлука,правилника 
Врста 

активности 
 

-Уредно,благовремено и законито спровођење поступка извршења- 
Задатак 

активност 
Инспекцијским надзором на терену,сарадњом са другим надлежним инспекцијамаи 

правосудним органима,тужилаштвом и МУП-ом,као и комуналном полицијом 
Индикатори 

резултата 
Утврђеним и записнички констатованим чињеничним стањем на терену,као и бројем 

донетих закључака о обустави поступка 
Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

У роковима предвиђеним законом и закључком о дозволи извршења решења 

Документи Закони и правилници 
Врста 

активности 
 

-Спровођење редовних,ванредних,допунских и канцелариских инспекцијских надзора у области 

извршења - 
Задатак 

активност 
1)Спровођенње редовно планираних инспекцијских надзора у складу са Годишњим 

планом инспекцијског надзора 
2)Спровођење ванредних допунскихи канцаларијских инспекцијских надзора 

Индикатори 

резултата 
1)163 радних дана планираног инспекцијског надзора 
2)По иницијативи грађана, електронске поште,телефонским путем, по службеној 

дужности, поводом захтева надзираног субјекта 
Одговорна 

организацион

ас јединица 

1)Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 
2)Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

1)континуирано 
2)континуирано 



Документи  1)Примена закона 
2)Примена закона 
-Обрада и анализа података о објављеном инспекцијском надзору- 

Задатак 

активност 
Обрада и анализа броја издатих закључака о дозволи извршења 

Индикатори 

резултата 
Бројчана и стручна анализа,дневна,седмична,месечна,шестомесечна и годишња на нивоу 

одељења 
Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем се 

активност 

мора обавити 

континуирано 

Документи Примена закона и одлука 
Врста 

активности 
 

Превентивно деловање инспекције 
Задатак 

активност 
Правовремено информисање јавности: 

1.Објављивањем важећих прописа,планова инспекцијског надзора 

2.Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом 

3.Предузимање превентивних инспекцијских надзора 

4.Постављање информација на званичан Веб сајт инспекције 

Коментар:превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно 

штетних последица и вероватноће њеног настанка 
Индикатори 

резултата 
Број:обавештења,пружених стручних савета,превентивних и инспекцијских надзора 

Одговорна 

организацион

а јединица 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинскаинспекција 

Рок у којем 

се активност 

мора обавити 

Континуирано  

Документи Примена Закона уредби,правилника 
Врста 

активности 
 

 

 Процена ризика у инспекцијском надзору-Одељење за инспекцијске послове-

грађевинска инспекција 

                                                                                                                                                                                                        

Процена ризика у годишњем плану инспекцијског надзора за 2018 годину 

Одељења за инспекцијске послове-грађевинска инспекција вршена је на основу 

инспекцијског надзора у навединим 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 представљено табеларно,а исто обрађено у контролним 

листама. 

 

 

 
 



        КРИТИЧАН РИЗИК 

       ВИСОК РИЗИК 

       СРЕДЊИ РИЗИК 

       НИЗАК РИЗИК 

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4 НЕЗНАТАН РИЗИК 

1 2 3 4 5  

ЛЕГЕНДА 

1 Одржавање објеката,употребне дозволе,грађење 

објеката,или извођење радова сарешењем којим се одобрава 

грађење или извођење радова 

2 Контрола монтажних објеката,грађење објеката и извођење 

грађевинских радова саграђевинскомдозволом 

3 Рушење објеката без дозволе за рушење 

4 Грађење објеката,или извођење радова без решења  којим 

се одобрава грађење или извођење радова 

5 Грађење објеката и извођење грађевинских радова без 

грађевинске дозволе 
 

Степен ризика је детаљно приказан у контролним листама које користи грађевинска 

инспекција Општине Уб на сајту: 
www.opstinaub.org.rs 

 

4. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 

4.1 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену 
 

1   Материјални положај инспектора 

2   Висока стручна спрема и повећање броја инспектора ради покривености територије 

општине и повећаног обима посла 

3   Рачунар(таблет за сваког инспектора) 

4   Приступ интернету 

5   Потребан већи број инспектора (од предвиђеног броја, разлог ради веће покривености 

територије општине, због повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и због 

повећане административне процедуре  у вођењу поступка према надзираним субјектима и 

што адекватније примене закона о инспекцијском надзору) 

6   Потребан број возила (куповина нових или поправка старих) 

7   Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције 

8   Увођење јединственог информационог система за инспекције 
 

http://www.opstinaub.org.rs/


4.2 Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-

унапређење рада инспектора 
 

1  Сарадња инспекцијских органа са судским органима,тужилаштвом и полицијом 
 

2  Унапређење рада инспектора(неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради 

ефикаснијег рада на терену како би се ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом 

о инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења 
 

 

5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 

Одељење за инспекцијске послове-грађевинска инспекција заджава право измене и допуне 

Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019 годину 
 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019 годину ће се редовно журирати,анализирати 

и контролисати у складу са потребама 
 

                                                                                                       

                                                                                                              Грађевински инспектор  

                                                                                                                 Слободан Јуришић 
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1. УВОД 

Овај документ представља План рада инспекције за заштиту животне средине у 

спровођењу поверених послова и послова из изворне надлежности инспекцијског 

надзора по службеној дужности на подручју територије Општине Уб за 2019. годину и 

донет је на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гласник РС“ бр.36/15). 

Послове надзора из надлежности инспекције за заштиту животне средине обавља један 

инспектор. 

У току 2019. године инспектор ће вршити: 

- редован инспекцијски надзор 

- ванредан инспекцијски надзор 

- контролни инспекцијски надзор 

- допунски инспекцијски надзор 

- остале послове из области Заштите животне средине 

- учешће на семинарима, курсевима, обукама итд.         Очекиван 

обим ванредних прегледа у 2019. години износи 30% од укупног броја 

инспекцијских надзора. 

 

2. ЦИЉЕВИ 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су 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.            Општи циљ овог 

Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне средине и 

повећање поштовања еколошких стандарда.  

3. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Инспекцијски надзор обавља један инспектор за заштиту животне средине са високом 

стручном спремом.               Приликом 

инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је дужан да се придржава 

процедура уз обавезно коришћење контролних листа и: 

- непосредну примену закона и других прописа ,       



- спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом 

степену,   

- праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији 

Општине Уб,   

- превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора               

Послови и задаци из Годишњег плана инспекције за заштиту животне средине се обављају 

свакодневно у канцеларији и на терену на територији Општине Уб. 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

При изради овог плана инспектор за заштиту животне средине је користио искуства из 

претходних инспекцијских контрола које су вршене на основу оперативних планова који 

су усаглашени са вишегодишњим планом инспекцијског надзора. 

5. ПРАВНИ ОСНОВ: 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 

14/16)              

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 

загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

("Сл.гласник РС", бр.91/10 и 10/13)  

2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09)    

 - Уредба о утврђивању  Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 

бр.114/08)  

3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Сл.гласник РС", бр.135/04)         

 - Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 

(„Сл.гласник РС“ бр.84/05)         - Уредба о 

утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 

(„Сл.гласник РС“ бр.108/008)  

4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09)      - 

Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 



извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.111/15)   

          - Уредбa о 

мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 

("Сл.гласник РС" бр.5/16)        - Уредба о 

граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16)  

5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10) - 

Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник 

РС", бр.75/10)         - Правилник о 

методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл.гласник РС", 

бр.72/10)  

6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16)   

 - Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15)    - 

Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10)    - 

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл.гласник РС", 

бр.56/10)            - 

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник РС", 

бр.104/2009)            

 - Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.114/13)        - 

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.гласник РС", 

бр.98/10)  

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09)     

- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 

           - Правилник о 

садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса 

("Сл.гласник РС", бр.104/09)  

 
 
 
 
 



 
Рб. 

Назив привредног 
        субјекта 

Област 
надзора 

                             МЕСЕЦ 

I    II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
1. 

 
„ИНДОТ  УБ“, 
Звиздар 

процена утицаја 
отпад 

 X 
X 
 

       
   

     

 
2. 

 
  КЈП ЂУНИС 
   7.јула  11 

 
отпад 
 
 

    
X 

    
X 

    

 
3. 

 
Објекат за прераду 
меса папкара и 
топљење масти 
папкара 
Лончаник 

 
процена 
отпад 

   
X 
X 

         

 
4. 

 
„СТОЧАР ЛСБ“ 
  Трњаци 

 
отпад 
 

     
X 
 

       

 
5. 

 
  ЗЗ „ТРЛИЋ“  
    Трлић 

 
процена утицаја 
отпад 

    
 
 

  
 
 

      
X 
X 

 
6. 

Предшколска  
Установа 
„УБ“ 

 
Отпадно јестиво 
уље 

  
X 
 
 

          

 
7. 

 
„ТЕЛЕНОР“ ДОО  
Јошева 

 
 
нејонизујућа 
зрачења 

   
 
 

    
 
 

  
 
X 

   

 
8. 

 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
Лок. Паљуви 

 
 
нејонизујућа 
зрачења 

   
 
 

    
 
 

  
 
X 

   

 
9. 

 
АЦ „КЛАДНИЦА“, 
Мургаш 

 
отпад 
 

         
X 

 
 

  

 
10. 

 
МБМ ПЕТРОЛ 
Ул.Свете Поповић 
104 

 
процена 
отпад 

 
X 
X 

       
 

    



 
11. 

 
УБ ПЕТРОЛ 
Ул.Свете Поповић 2 

 
процена 
отпад 

        
X 
X 

    

 
12. 

 
ЕУРО ПЕТРОЛ 
Ул.Вука Караџић 25 

 
процена 
отпад 

      
X 
X 

 
 

     

 
13. 

 
КНЕЗ ПЕТРОЛ 
Ул.Дринске 
Дивизије бб 

 
процена 
отпад 

      
X 
X 

 
 
 

     

 
14. 

 
ПЕТРОЛ КОСТИЋ 
Бањани 

 
процена 
отпад 

     
X 
X 

 
 
 

      

 
15. 

 
КНЕЗ ПЕТРОЛ 
Таково 

 
процена 
отпад 

        
 
 

   
X 
X 

 

 
16. 

 
НИС ПЕТРОЛ 
Ул. Свете Поповић 

 
процена 
отпад 

         
  X 
  X 

     

 
18. 

 
ТЕЛЕКОМ- антена у  
Новацима 

 
процена утицаја 
нејонизујућа 
зрачења 

         
X 

   

 
19. 

 
ТР „AC CECA“, Уб 

 
отпад 

 
 
 

           
X 
  

 

 
24. 

 
Млин „ЛСБ 
СТОЧАР“ 
Бањани 

 
 
ваздух 

     
 
 

  
 
 

 
 
X 

    

 
25. 

 
„КРИСТИЈАН“, Уб 

 
 
бука 

   
 
 

    
 
X 

     

 
26. 

 
„АМНЕЗИЈА“ 
УБ 

 
 
бука 
 

       
 
X 

    
  

  

 
27. 

Фарма за тов 
Црвена Јабука 
Милорад 
Ненадовић 
 

 
процена 

      
 
X 

     
  

  



 
28. 

 
„ЗВЕЗДА ПЛАСТ“, 
Совљак 
 

 
 
отпад 

        
 
 

 
 
 
 

 
 
X 

 
 
 

 

 
29. 

 
„КОПОВИ АД“, Уб, 
Слатина 

 
процена 
ваздух 

      
X 
X 

      
 

 

 
30. 

 
„ЕУРО МЕТАЛ“, 
Гуњевац 

 
oтпад 

     
X 

       

 
31. 

 
Аутомеханичарске 
радње 

 
отпад 

    
X 
 

    
 

   
  X 
  

  

 
32. 

 
„СТРЕЛА УБ“ 
Ул.Свете Поповић 3 

 
отпад 

           
 

 
X 

 
33. 

 
Аутолимарске и 
аутолакирерске 
радње 

 
отпад 

         
  X 
   

     

 
34. 

 
„VIP MOBILE”, лок. 
Лисо Поље 

 
нејонизујућа 
зрачења 

      
X 

   
 
 

   

 
35. 

 
Вулканизерске 
радње 

 
отпад 

    
X 

       
X 

   
  
   

 
 
6. ЗАВРШНА НАПОМЕНА           

 
Одељење за инспекцијске послове- инспекција за заштиту животне средине задржава 
право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину. 
 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину ће се редовно ажурирати, 
анализирати и контролисати у складу са потребама. 
 
 
 
         Инспектор за заштиту животне средине 
 
          ______________________________ 
            Ивана Васиљевић 



На основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ 

бр.36/2015), комунална инспекција је дужна да сачини Годишњи план 

инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне ( полугодишње, 

тромесечне и месечне) , планове инспекцијског назора. 

 

ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ УБ  ЗА 2019 ГОДИНУ 

 

1. ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА: 

 

ЗАКОНИ: 

1. Закон о општем управном поступку  („Сл. гласник РС“ бр. 33/97,  

31/2001, 18/2016 и 95/2018 ) 

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

104/2016 и 95/2018 ) 

3. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016 

– одлука УС) 

4. Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 53/10, 10/13 и 44/2018 - 

др.закон ) 

5. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

 

 

2. ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ УБ 

 

1. Одлука о комуналној инспекцији Општине Уб  („Сл. гл. општине 

Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

2. Одлука о водоводу и канализацији („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 

и 27/2012 ) 

3. Одлука о пијацама („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

4. Одлука о лоришћењу и заштити комуналних објеката и зелених 

површина („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

5. Одлука о одржавању комуналне хигијене на територији општине Уб 

(„Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 



6. Одлука о сахрањивању и гробљима  („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 

и 27/2012 ) 

7. Одлука о радном времену у области трговине, угоститељства и 

занатства на територији општине Уб („Сл. гл. општине Уб“ 

бр.3/2007 и 27/2012 ) 

8. Одлуке о држању домаћих животиња („Сл. гл. општине Уб“ 

бр.3/2007 и 27/2012 ) 

9. Одлука о путевима („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

10. Одлука о привременом постављању и уклањању монтажних и 

другихобјеката на јавним површинама на територији општине Уб 

(„Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

11. Одлука о такси превозу („Сл. гл. општине Уб“ бр.3/2007 и 27/2012 ) 

. 

 

 

  

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 

 

1. Надзор над јавним предузећима и привредним друштвима који 

обављају комуналне делатности, котрола спровођења програма 

обављања комуналних делатности јавних предузећа, надзор над 

извршењем квалитета обављања комуналних делатности. 

2. Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних 

објеката, надзор над коришћењем површина јавне намене и 

комуналних објеката и надзор над враћањем површине јавне намене 

у првобитно стање. 

3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналних 

делатности као што су одржавање чистоће у граду, пражњење 

контејнера , одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и 

рекреативних површина, одржавае гробља, послова зоохигијене, 

пружања пијачних услуга, одржавање улица, путева и других јавних 

површина у граду,, пружање услуга снабдевања водом за пиће и 

одвођењем и пречишћавањем отпадних вода, држања домаћих 

животиња, спровођења Одлике о  локалним комуналним таксама, 

одржавања споменика, придржавања прописаног радног времена у 



угоститељству, занатству и трговини, постављања летњих башти на 

површину јавне намене и функционисања јавне расвете. 

4. 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.  

МЕСЕЧНИ ПЛАН : 

 

 

ЈАНУАР  20179 

 

- Израда годишњег плана о раду инспектораза предходну годину 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ '' Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ФЕБРУАР  2019  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ '' Ђунис' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 



 

 

МАРТ  2019 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Шунис'' УБ  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

АПРИЛ  2019 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

МАЈ  2019 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' УБ  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 



- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ЈУН  2019 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола откупних места пољопривредних производа 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ЈУЛ  2019 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контола рада градског базена 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

АВГУСТ  2019  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' УБ  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 



- Контола рада градског базена 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

 

 СЕПТЕМБАР  2019  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђубис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ОКТОБАР  2019  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ ''Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

НОВЕМБАР  2019  



 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ '' Ђунис'' УБ  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

ДЕЦЕМБАР  2019  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Уб 

- Конрола обављања комуналне делатности  КПЈ '' Ђунис'' Уб  

- Контрола продаје робе ван пијачног простора 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

У складу са Годишњим програмом рада, шеф одсека планира месечне 

активности комуналног инспектора 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ УБ 

 

 

Саобраћајна инспекција Општине Уб врши надзор спровођењем: 

- Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл.Гласник РС", 6p.46/95, 

66/2001, 61/2005,91/2005,62/2006,31/2011 и 68/2015) 

- Закона о превозу путника у друмском саобраћају  ("Сл.Гласник РС" бр. 

68/2015, 41/2018 и 83/2018) 
- Закона о јавним путевима  ( ''Сл.Гласник  PC" 6p. 36/15, 41/2018 и 95/2018 – 

др.закон ),  
 

и одговарајућих одлука Општине Уб: 

- Одлуке о ауто-такси превозу ( ''Сл. гл. Општине Уб, бр. 3/2007 и 27/2012 ):и  

- Одлуке о путевима ( ''Сл. гл. Општине Уб, бр. 3/2007 и 27/2012 ).  

 

Послове надзора обавља један саобраћајни инспектор. 

 

Ауто-такси превоз представља посебан вид јавног ван линијског 

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 

контроле превоза путника на територији општине Уб ће се обављати 

континуирано у току целе године.  

Редовне контроле ће се обављати у току радног времена а ванредне 

контроле у зависности од исказаних потреба. Контроле ће се вршити на свим 

путевима и улицама на територији општине Уб а код привредних субјеката-

правних лица и у њиховим пословним просторијама. Контроли ауто-такси 

превоза се посвећује посебна пажња. Контроле ауто-такси превоза ће се 

обављати континуирано током целе године у редовним и ванредним 

контролама у складу са потребама. Контроле ауто-такси превоза обухватају 

проверу регистрације такси радње, проверу поседовања решења о 



одобрењу обављања ауто- такси превоза за возило на територији општине 

Уб 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 Уб, ауто-такси превозника који имају регистровану 

радњу на територији других општина.  

 

 

КОНТРОЛА ПУТЕВА, ПУТНЕ ОПРЕМЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

У надлежности саобраћајне инспекције је и надзор над спровођењем 

Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине 

Уб. У пословима контроле инспектор 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 путевима; - 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 инспектор ће у појединим 

временским периодима посебну пажњу посветити појединим врстама 

контроле и то:  

- Контрола стања дрвећа, живица и других засада поред путева ће се 

вршити у периоду април-невембар.  

- Контрола зимског одржавања путева и улица ће се вршити у периоду 

новембар-март,  

- Контрола стања коловоза пута (оштећења коловоза) ће се вршити 

континуирано у току целе године а посебна пажња ће се посветити у периоду 

од априла до краја октобра, 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 инспектор за путеве и јавни 

превоз процењује да је ризик средњи. Ово се пре свега односи на сегмент 

одржавања путева,  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 окресивања растиња и живих ограда код некатегорисаних 

путева, и на време обавестиле своје суграђане о потреби сечења како би се 

избегле казнене одредбе. 

 

 



ПЛАН АКТИВНОСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АКТИВНОСТИ 

 

МЕСЕЦИ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Редовне контроле 
ауто-такси превоза 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ванредне 
контроле ауто-
такси превоза 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Редовне контроле 
путева, путне 
опреме и путних 
објеката 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Редовне контроле 
путева, путне 
опреме и путних 
објеата по пријави 
странке 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Контрола стања 
дрвећа, живица и 
др. засада поред 
пута 

   Х Х Х Х Х Х Х Х  

Контрола зимског 
одржав. путева и 
улица 

Х Х Х        Х Х 

Контрола стања 
коловоза 

   Х Х Х Х Х Х Х   

Израда месечних 
извештаја о раду 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



                                                                                                       


