РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију
Одсек за комуналну инспекцију
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I УВОД

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину Одељења за комуналне послове и
комуналну инспекцију – Одсек за комуналну инспекцију ГО Стари град, израђен је у складу са чланом
10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. лист РС“ број 36/15).
План инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења за
комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град у 2017. години, непосредне примене
закона и других прописа, те праћење стања на територији ГО Стари град из комуналне делатности..
Основни циљ је непосреда примена закона и прописа, контрола одржавања комуналног
реда, као и превентивно деловање комуналне инспекције.
Послови инспекцијског надзора се обављају на терену и у службеним просторијама.
Прописи који се примењују приликом вршења инспекцијског надзора:
1) Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/1997 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр.
30/2010)
2) Закон о прекршајима („Сл лист РС“ број 63/13 и 13/16),
3) Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011),
4) Одлука о комуналној инспекцији ("Сл. лист града Београда", бр. 18/1992, 19/1992 - испр.,
9/1993, 25/1993, 31/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1999, 11/2005 и 29/2014),
5) Одлука о комуналном реду ("Сл. лист града Београда", бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014,
2/2015, 11/2015 и 61/2015 и 75/16)
6.)Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15);
7.) Закон о јавном окупљању ("Службени гласник РС", број 6/16);
8.)Закон о оглашавању ("Службени гласник РС ", број 6/16);
9.)Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09...42/13 одлука УС, 50/13
одлука УС и 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14);
10.)Закон о одржавању стамбених зграда "Службени гласник РС" број 44/95...88/11);
11.)Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС", број 43/93);
12.)Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени
лист града Београда", број 12/01...2/11, 44/14, 17/15 и 35/15);
13.)Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда", број 12/10, 37/11,
42/11,...30/14, 34/14 и 89/14);
14.) Одлука о постављању пловила на делу обале и воденог простора на територији града
Београда ("Службени лист града Београда", број 32/10, 10/11, 9/13, 29/14);
15.)Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда
("Службени лист града Београда", број 37/11, 55/11 и 34/14);
16.)Одлука о пијацама ("Службени лист града Београда", број 9/01, 11/05, 23/05, 2/11 и 34/14);
17.)Одлука о комуналној инспекцији ("Службени лист града Београда", број 18/92...11/05 и 29/14);
18.)Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда", 27/02 ... 42/12, 44/14 и 79/15);
19.)Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града
Београда ("Службени лист града Београда", број 17/15, 43/15 и 71/15);
20.) Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда, ("Службени лист
града Београда", број 17/15, 43/15 и 71/15);
21.) Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији Града Београда („Службени
лист града Београда“, број 86/14 - пречишћен текст);
22.)Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Службени лист града Београда", број 12/96пречишћен текст,14/96, 6/99 и 11/05);

23.) Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Београда", број 15/93...11/05 и
34/14);
24.)Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број
29/07, 34/09, 16/10 и 44/14 и 86/16);
25.) Одлука о постављању балон – хала спортске намене на територији града Београда („Службени
лист града Београда“, број 10/11, 51/11 и 10/14);
26.)Одлука о радном времену занатства и трговине на територији Града Београда („Службени лист
града Београда“, број 31/13, 22/14 и 82/15);
27.)Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени
лист града Беорада“, број 11/14, 25/14, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16).
28.) Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама тезги које се постављају на
подручју градске општине Врачар, Савски венац и Стари град ("Службени лист града Београда",
број 89/15);
29.) Правилник о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама киосака који се постављају
на подручју градске општине Врачар, Савски венац и Стари град ("Службени лист града Београда",
број 89/15);

II.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ - УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА, ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, ОДНОСНО
ДЕЛАТНОСТИ И АКТИВНОСТИ И ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Р.
Б

Активности и контроле-Инспекцијски
надзор над применама одредаба из области
комуналне инспекције-

рок-учесталост
контроле-

1.

Пријем, разврставање и поступање по
захтевима и представкама правних и
физичких лица

свакодневно

2.

Комунални ред

-индикатор
резултата-

бр. издатих дописа
упућеним другим
надлежним
органима,
бр.сачињених
обавештења,бр.
сачињених
службених
белешки,бр.издатих
прекршајних налога,
бр. издатих решења
о отклањању

недостатака, бр.
закључака

Контрола површина око зграда и ограда

1. Контрола површине јавне намене,
површине у јавном коришћењу и остале
површине
Контрола забране
кретања/заустављања/паркирања/остав
љања возила/других ствари на
површинама јавне намене и површинама
у јавном коришћењу

3.

Септембар и
октобар
Јули и август

Сваког месеца

Контрола уклањања снега и леда са
површина јавне намене и површина у
јавном коришћењу и леденица са
истурених делова зграда

децембар

Контрола вршења продаје и обављања
делатности

Свакодневнo
кроз дежурства

Оглашавање

бр.инспекцијских
надзора над
заустављеним и
паркираним
возилима,утврђен
бр. непрописно
заустављених и
паркираних возила

јануар
фебруар

бр. субјеката који су
средства за
оглашавање
поставили са
дозволом,бр.издати
х прекршајних
налога, бр. издатих
решења о
отклањању
недостатака,бр.
издатих закључака о
извршењу решења

5.

На отвореном простору

Од маја до
септембра

Забрањено оглашавање

Сваког месеца
бр. издатих дописа
упућеним другим
надлежним
органима,
бр.сачињених
обавештења,бр.
сачињених
службених белешки
,бр.издатих
прекршајних налога,
бр. издатих решења
о отклањању
недостатака, бр.
закључака

Одржавање чистоће

Чишћење јавних површина (обавезе
корисника)

септембар,октоб
ар новембар

Заштита чистоће на јавним површинама

септембар,октоб
ар новембар

6.

Кућни ред у стамбеним зградама

По пријавама
грађана

7.

Радно време угоститељских објеката

По пријавама
грађана

8.

Коришћење паркиралишта

Квартално

9.

Држање домаћих животиња и кућних
љубимаца

По пријавама
грађана

10
.

Контрола постављених привремених
објеката

од јануара до
децембра

бр. субјеката који су
поставили тезге и
друге покретне
објекте са
дозволом,бр.издати
х прекршајних

налога, бр. издатих
решења о
отклањању
недостатака,бр.
издатих закључака о
извршењу решења
11
.

Контрола тезги и других покретних
објеката

од јануара до
децембра

бр. субјеката који су
поставили тезге и
друге покретне
објекте са
дозволом,бр.издати
х прекршајних
налога, бр. издатих
решења о
отклањању
недостатака,бр.
издатих закључака о
извршењу решења

12
.

Контрола башти угоститељских објеката

од јануара до
децембра

бр. субјеката који су
поставили баште са
дозволом,
бр.издатих
прекршајних налога,
бр. издатих решења
о отклањању
недостатака,бр.
издатих закључака о
извршењу решења

свакодневно у
оквиру обиласка
терена,

бр.
обавештења,пружен
их стручних савета,
превентивних и
инспекцијских
надзора

Превентивне мере:
службене
саветодавне
посете,
упозоравање надзираног субјекта о
његовим обавезама из закона и других
прописа, као и о прописаним радњама и
мерама управљеним према надзираном
субјекту и санкцијама за поступања
супротна тим обавезама; указивање
надзираном
субјекту на
могућност
наступања штетних последица његовог
пословања или поступања; Објављивање

службене с.
посете
(интензивно
јануар,фебруар)

важећих прописа, планова инспекцијског
надзора и контролних листа

Активности везане за ванредне ситуације:
поплаве
високе и ниске температуре, хаварије и
друге хитне мере на спречавању и
отклањању непосредне опасности по
живот и здравље људи и животну средину.
Контрола комуналног реда на траси пре
одржавања
Београдског
маратона,
контроле у току манифестација на
отвореном )
Заједнички инспекцијски надзор са другим
инспекцијама и комуналном полицијом
(вшење нелегалне продаје, контрола
радног времена, сузбијање ширења
нехигијенских насеља )

Анализа представки грађана
Сачињавање евиденција, извештаја,
усклађивање и координиција
инспекцијског надзора са другим
инспекцијским органима

По потреби

За време
манифестација

По потреби и уз
договор и
координацију са
другим
инспекцијама

бр. заједничких
акција са другим
инспекцијским
органима,
полицијом
комуналном
полицијом

месечно
квартално

Ажурирање контролних листа и процене
ризика

полугодишње

Поступање по пријавама грађана

свакодневно
теренски –на
лицу местасвакодневно

редован
планиран
инспекцијски
надзор вршиче се
свакодневно у

трајању од четири
сата;

ванредан

Облици инспекцијског надзора

канцеларијски-у
просторијама
инспекцијеувидом у акте и
документацију
надзираног
субјектасвакодневно

инспекцијски
надзор вршиће се
ради предузимања
хитних мера ,
спречавања или
отклањања
непосредне
опасностипо живот
и здравље људи по
представкама
грађана –
телефонским и
електронским
путем, путем
Службе за
комуникације и
координације
односа са
грађанима Градске
Управе града
Београда
допунски
инспекцијски
надзор вршиће се
по службеној
дужности
(утврђивађе
чињеница које нису
биле обухваћене у
редовном
ванредном и
контролном
инспекцијском
надзору) и поводом

захтева надзираног
субјекта
контролни
инспекцијски
надзор ће се врши
ради утврђивања
извршених мера
које су предложене
или наложене
надзираном
субјекту у оквиру
редовног или
ванредног
инспекцијског
надзораконтинуирано,
временски рок дат у
решењу

Процена ризика у инспекцијском надзору

. - КОМУНАЛНИ РЕД - КРИТИЧАН РИЗИК
- ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА- КРИТИЧАН РИЗИК
- ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА - КРИТИЧАН РИЗИК
- ПОСТАВЉАЊЕ БАШТА УГОСТИТЕЊСКИХ ОБЈЕКТА- КРИТИЧАН РИЗИК
- ОГЛАШАВАЊЕ - КРИТИЧАН РИЗИК
- ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ – ВИСОК РИЗИК
-ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА - СРЕДЊИ РИЗИК
- КУЋНИ РЕД У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА - НИЗАК РИЗИК
- КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА - НИЗАК РИЗИК

III. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Редован инспекцијски надзор вршиће се у складу са планом инспекцијског надзора
приказаном у табели бр. 1 .
Ванредан инспекцијски надзор вршиће се по писаној пријави грађана и по електронским
пријавама путем: Службе за комуникације и координацију односа са грађанима Градске
управе града Београда – БЕОКОМ, путем електронских и телефонских пријава, као и
пријавама грађана и инспектора ГО Стари град.
Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности и поводом захтева
надзираног субјекта.
Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршених мера које су
предложене или наложене над надзираном субјектом у оквиру редовног и ванредног.
Канцеларијски инспекцијски надзор вршиће се у просторијама инспекције увидом у акте,
податке и документацију надзираног субјекта.
Теренски инспекцијски надзор вршиће се код редовних, варедних, допунских и контролних
инспекцијских надзора увидом на локацији надзираног субјекта.
IV. ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА ИНСПЕКЦИЈЕ
табела бр. 4
р.б. назив радног места
Руководилац Одељења за комуналне
послове и комуналну инспекцију
1
Управе ГО Стари град
2
Шеф одсека за комуналну инспекцију
3
Комунални инспектор

V.

звање

број
извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Саветник

1
1
12

КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ

Посебан осврт овог плана се односи на сузбијање нелегалне уличне продаје. Имајући
у виду да кроз територију Градске општине Стари град, дневно циркулише између 200.000
и 300.000 лица, самим тим због великог протока, критичне тачке за горе наведене нелегалне
активности су улица Кнез Михаила и улица Сквер Мире Траиловић.
Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију – Одсек за комуналну
инспекцију ГО Стари град, предузима свакодневна дежурстава као и мере из законом
прописаних надлежности.

VI.

ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА

Увидом у службену евиденцију Одељења за комуналне послове и комуналну
инспекцију – Одсек за комуналну инспекцију о поступањима која се од примене новог
закона о инспекцијском надзору сврставају у ванредни инспекцијски надзор очекивани
обим ванредних инспекцијских надзора у планираном периоду je 1800.

