
 
 
              РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију 
               VII-02 Број: 355- _______/20___. године 
                           Београд, Македонска 42 

              
 
 
На основу члана 17. ст.1. и 2. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15), 
комунални инспектор даје  
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 
  
Обавештавам _________________________________________________________________________________ 

                     (пословно име и седиште правног лица или предузетника; име и презиме, ЈМБГ и адреса становања физичког лица) 
да ће се дана _________. године/ у периоду од ____________ до _____________, са почетком у _____ часова,  
обавити инспекцијски надзор _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
     (навести предмет и место вршења инспекцијског надзора из налога) 
сходно одредбама Одлуке ________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________. 

(навести назив одлуке-а које се примењују) 
 
 
На интернет страници  www.starigrad.org.rs  доступна је контролна листа _________________________, 
која ће бити примењена у овом поступку инспекцијског надзора и обавештавам Вас да ће инспектор 
предузети провере и друге радње које су садржане у наведеној контролној листи. 
 
Уколико не буде у могућности да изврши инспекцијски надзор у време које је одређено овим обавештењем, 
инспектор ће Вас обавестити на подесан начин. 
 
Указујемо на то да је уредно обавештени надзирани субјекат, односно овлашћено лице надзираног субјекта 
дужно да буде присутно на месту вршења надзора, осим ако постоје нарочито оправдане околности које га у 
томе спречавају, о чему је дужно да благовремено на подесан начин обавести инспекцију. Ако надзирани 
субјекат који је уредно обавештен о предстојећем инспекцијском надзору не буде присутан на месту вршења 
надзора, а не постоје нарочито оправдане околности које га у томе спречавају, инспекцијски надзор се врши 
у присуству службеног или другог лица које се затекне на месту вршења инспекцијског надзора. 
 
   
            М.П.  КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 
            

 __________________________________ 
                                                                                            

службена легитимација број ________________ 
 
 
Напомена: одредбама члана 17. став 1. и 3. Закона о инспекцијском надзору прописано је да инспектор у 
писаном облику обавештава надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору, најкасније 3 дана 
пре почетка надзора, а уколико инспекцијски надзор почне без обавештења надзираног субјекта, сходно 
одредбама члана 17. став 4. и 5. Закона о инcпекцијском надзору, разлози изостављања обавештења биће 
наведени у налогу за инспекцијски надзор, а уколико налог није издат, разлози за изостављање обавештења 
уносе се у записник. 
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