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1.УВОД 

 

Овај документ представља Годишњи извештај о раду  Комуналног инспектора и инспектора за 

саобраћај и путеве општине Бачка Топола, у спровођењу изворних и поверених послова инспекцијског 

надзора, на подручју општине Бачка Топола, за 2020 годину, а донет је на основу чл.44. Закона о 

инспекцијском надзору ( „ Сл.гласник РС „ бр.36/15,44/2018-др.закон, 95/2018). 

 

Спровођење инспекцијског надзора 

     Послове надзора из надлежности  комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве општине 

Бачка Топола  обавља један  инспектор са високом стручном спремом. 

     Циљ рада и деловања  инспекције је превенција и деловање ради обезбеђивања поштовања закона,  

налагање мера прописаних законом и иницира покретање поступака пред другим надлежним органима. Деловање 

ради спречавања незаконитог деловања  и   обезбеђивања поштовања закона. 

     Приликом инспекцијског надзора комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве   дужан је да се 

придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа.  

 

Вршење инспекцијског надзора 

 
Инспектор у складу са законским овлашћењима и надлежностима врши надзор над применом закона и 

других прописа којима се уређује  комунална област . 

 

Надзори: 

-контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећу која је 

основала општина и којима је поверено вршење комуналних послова у областима: 

-пречишћавање и дистрибуција воде, 

-пречишћавање и одвођење отпадних вода, 

-одржавање чистоће, 

-уређење и одржавање гробља и сахрањивање, 

-пијачна делатност, 

-уређење и одржавање зелених површина, 

-димничарске делатности 

-дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом станова 

-надзор и контрола над придржавањем радног времена у угоститељским објектима; 

-надзор и контрола над начином обављања, поступком поверавања комуналних делатности; 

-надзор и контрола раскопавања и довођења у исправно стање јавних површина (враћање у првобитно стање); 

-надзор и контрола постављања привремених  монтажних објеката на јавним површинама (киосци летње баште); 

-надзор и контрола постављања рекламних  објеката на јавним површинама( рекламни панои ,билборди; 

-надзор и контрола држања домаћих животиња; 

-надзор и контрола о кућном реду у стамбеним зградама; 

-ванредни инспекцијски прегледи по поднетим представкама; 

 

Послови: 

Вођење управног и извршног поступка; 

Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области комуналне 

делатности, саобраћаја и путева; 

Подношење захтева за покретање прекршајног поступка ; 

Подношење пријава за привредни преступ; 

Покретање прекршајних налога; 

Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору; 

Сарађује са другим инспекцијским и другим  органима 

Увид у документа других органа ради спровођења инспекцијског поступка; 



У оквиру општинске управе у надлежном одељењу  не постоји запослени на пословима стручног сарадника за  

саобраћај,  па се  из тог разлога предмети из надлежности стручне службе  упућују   комуналном инспектору и 

инспектору за саобраћај и путеве.  

 

Активности у оквиру надлежности  инспекције  

 

Надзор над радом ЈКП и привредних друштава којa обављају комуналну делатност, контрола  спровођења 

програма  обављања комуналне делатности  ЈКП- а као и надзор над извршењем  квалитета обављања комуналних 

делатности, надзор над одржавањем и коришћењем јавних  површина и комуналних објеката, надзор над 

враћањем јавне површине у првобитно стање; 

 

Надзор на територији Општине Бачка Топола  над спровођењем закона и прописа из области комуналне  

делатности: одржавања чистоће , одвожења и депоновања смећа, одржавања зелених и рекреативних површина, 

обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања, послова  зоохигијенске службе, одржавања улица, 

путева и других јавних  површина, пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних 

вода,  пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња, кућних  љубимаца, 

коришћења јавних паркиралишта, контрола регистрацијe стамбених заједница, придржавања прописаног радног 

времена  угоститељских и других објеката, постављања и начин коришћења мањих монтажних објеката. 

 

Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектор и инспектор за саобраћај и 

путеве дужан је   придржавати се релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених  

из своје области инспекцијског надзора. 

 Поред инспекцијског надзора, у 2020. години континуирано је  рађено на прикупљању и анализи података 

добијених помоћу контролних листи и представки грађана, праћењу и анализирању стања у области 

инспекцијског надзора и делокруга рада комуналне  инспекције и инспекције за саобраћај и путеве. Комунална 

инспекција и инспекција за саобраћај и путеве је редовно сачињавала евиденције, извештаје, усклађивала и 

координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органимa. 

 

Прописи по којима поступа комунална инспекција 

 

Закони: 

-Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) 

-Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 

-Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 

-Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016, 98/2016), 
 -Закон о превозу путника у друмском саобраћају (Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закон и 83/2018., 31/2019, 9/2020)   

 -Закон о превозу терета у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15 и 41/2018 

 -Закон о јавним путевима (Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) 

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 

одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон и 

87/2018) 

 -Закон о становању и одржавању зграда(„Сл. Гласник РС“ бр.104/16,9/2020) 

-Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр.151/2020, 152/2020, 153/2020, 

156/2020, 158/2020 и 1/2021) 

Одлуке : 

-Одлука о одвођењу атмосферских вода у насељима општине Бачка Топола ( „Службени лист општине 

Бачка Топола, број:6/2001,15/2004), 

-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња ( „Службени лист општине Бачка Топола, 

број:7/2001,15/2004), 

-Одлука о радном времену угоститељских објеката,објеката за приређивање игара за забаву и игара на 

срећу и објеката трговинске и занатске делатности на територији општине Бачка Топола ( „Службени 

лист општине Бачка Топола, број:2/2010,6/2010), 



-Одлука о  уређивању и одржавању паркиралишта ( „Службени лист општине Бачка Топола, 

број:10/2001,15/2004), 

-Одлука о  локалним комуналним таксама ( „Службени лист општине Бачка Топола, број:10/2012 

,16/2013,7/2019), 

-Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Бачка Топола„Службени 

лист општине Бачка Топола, број:7/2019) 

-Одлука о уређивању,одржавању и заштити зелених површина на територији општине Бачка Топола  ( 

„Службени лист општине Бачка Топола, број:2/1998 ,5/2002,15/2004), 

-Одлука о комуналним делатностима ( „Службени лист општине Бачка Топола, број:12/2014,18/2015), 

-Одлука о постављању и уклањању  мањих монтажних  и других објеката  привременог карактера  на 

јавним и другим површинама  на територији општине Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка 

Топола, број:,9/2019), 

-Одлука о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка Топола  ( „Службени лист општине 

Бачка Топола, број:5/1997,5/2002,15/2004), 

-Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом    ( „Службени лист општине Бачка 

Топола, број:12/2016), 

-Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде     ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 5/1997), 

-Одлука о одржавању стамбених зграда на територији општине Бачка Топола  ( „Службени лист 

општине Бачка Топола, број: 10/1996,8/1999), 

-Одлука о јавној канализацији  ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 3/1995,15/2004), 

-Одлука о промету робе на пијацама и вашарима ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 

4/2003,15/2004,7/2007,14/2008,2/2010,5/2010,8/2010), 

-Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању  ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 

5/2003,15/2004,10/2006), 

-Одлука о раскопавању јавних површина ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 5/2006), 

-Одлука о комуналном реду у општини Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 

3/2015) 

-Одлука о путевима ( „Службени лист општине Бачка Топола, број:7/1997,15/2004), 

-Одлука о јавном превозу путника на територији територији општине Бачка Топола   ( „Службени лист 

општине Бачка Топола, број:9/2019), 

-Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији 

општине Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, број:30/2017), 

-Одлукa о такси превозу путника на територији општине Бачка Топола- ( „Службени лист општине 

Бачка Топола, број:7/2019), 
 

                         2.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
Организациона структура  Комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве 

-Одељење за инспекцијске послове 

-Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве 

 

Табела1. Број расположивих службених лица за спровођење инспекцијских надзора  Комуналне инспекције и 

инспекције за саобраћај и путеве  

Бр. Назив службеног места за спровођење инспекцијских  надзора 

1 Начелник  одељења за инспекцијске послове 

1 Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве 

   



3.  ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ   КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И 

ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

У току 2020. вршени су редовни, ванредни и контролни инспекцијски надзори и превентивно деловање 

инспекције.  

Редовни инспекцијски надзори вршени су на основу Плана инспекцијског надзора за 2020. год. код  

Јавних предузећа и правних  лица на територији општине Бачка Топола. Јавна предузећа су контролисана из 

области комуналне делатности –чишћења снега и леда са јавних површина и путева у Бачкој Тополи.    

Редовни инспекцијски надзори обављали су се и у циљу  провере Одобрења за коришћења јавне површине у 

пословне сврхе, постављаних  мањих монтажних објеката на јавним површинама. 

  Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу предузимања хитних мера, по поднетим представкама 

или захтевима грађана, као и на основу захтева надзираних субјеката. 

Највећи број предмета се односи на: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018,) -Одлука о комуналним делатностима ( „Службени лист општине Бачка Топола, 

број:12/2014,18/2015), 

-Одлука о постављању и уклањању  мањих монтажних  и других објеката  привременог карактера  на јавним и 

другим површинама  на територији општине Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, 

број:,9/2019), Одлука о комуналном реду у општини Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 

3/2015). Одлука о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка Топола  ( „Службени лист општине 

Бачка Топола, број:5/1997,5/2002,15/2004), Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња ( 

„Службени лист општине Бачка Топола, број:7/2001,15/2004). 

 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ : 

Општи показатељи 

 

Највећи број пријава односио се на држање домаћих животиња, пријава напуштених паса, 

одржавање зелених површина (кошење), штете (осечена стабла) на јавним зеленим површинама, 

уређење и чишћење неуређених отворених канала за одвод атмосферских вода, уклањање дивљих 

депонија, непоштовање кућног реда у стамбеним зградама,  заузеће заједничких просторија у стамбеним 

зградама,  одржавање отворених канала за одвод атмосферских вода, придржавање радног времена 

угоститељских објеката, паркирање моторних возила, продаја робе ван продајних објеката и сл. У циљу 

постизања законитости и безбедности инспектор  поступао  је  и издавао усмене налоге и писмене 

налоге- записнички  и то највише из области комуналног реда, постављања башти угоститељских 

објеката, привремених објеката, држање домаћих животиња.  

Показатељи делотворности 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

2. Превентивно деловање подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање 

стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, 

објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са 

препорукама и  

слично, а чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању 

обавеза. Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  је у току 2020. године на порталу 

https://www.btopola.org.rs/kom_saob_inspek објавила контролне листе, прописе по којима поступа, 

бројеве телефона преко којих се могу добити одговори на разна питања, предложити решења, идеје или 

ставити примедбе. 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом 

заштићена добра права и интересе -ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ; 

Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  није имала писмених захтева од стране 

надзираних субјеката за превентивно деловање, а тежиште је дала на превенцију, информисање и пружање 

стручне помоћи где је свакодневно било телефонских позива,странке су лично долазиле у службене просторије 

https://www.btopola.org.rs/kom_saob_inspek


комуналног и саобраћајног инспектора и информисале се о законским условима у вези комуналне  и саобраћајне 

области    или обраћања е-поштом . 

Надзираним субјектима посебно је указивано на њихове обавезе везано за примену одредби важећих 

законских прописа. Превентивно деловање инспекције комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве 

остварено је и кроз информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора.  

 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или 

лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним 

субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, 

превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и 

подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних 

последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју 

и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима -  ПРЕВЕНТИВНО 

ДЕЛОВАЊЕ   дати су одговори грађанима на сва питања која су постављали у комуникација са 

комуналном и саобраћајном инспекцијом.   

Превентивно деловање инспекције остварује се правовременим информисањем јавности о инспекцијском 

раду, објављивања важећих прописа. Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве је објавила на 

интернет страници општине Бачка Топола,: 

- прописе по којима поступа комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  

- модели аката представки(пријава) инспекцији  

- Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве је објавила  контролне листе,у складу са Законом о 

инспекцијском надзору и  ажурирала и усаглашавала са изменама на сајту  www.btopola.org.rs 

 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом, који се мери помоћу контролних листи;  

Редовни инспекцијски надзори вршени су у складу са издатим налозима за инспекцијски надзор а 

надзирани субјекти су о планираном инспекцијском надзору обавештени на прописани начин. Инспекцијски 

надзор је вршен према контролним листама објављеним на сајту. 

Контролне листе се примењују  у поступку редовног инспекцијског надзора, те их је комунална 

инспекција и инспекција за саобраћај и путеве    користила у своме раду.  Приликом контроле се увек  користе 

контролне  листе. 

У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености поступања надзираних субјеката са прописима, 

око 80 % . 

 

 4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом 

заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције);  

Инспекцијски надзор је извршен у различитим областима током којих је кроз налагање мера отклоњено 

или битно умањена настала штетна последица по комуналну делатности саобраћај огледа се кроз  инспекцијске 

надзоре у извештајном периоду. Констатован је известан број продаваца који продају и излажу  прехрамбене и 

друге производе на импровизованим тезгама нарочито поред пијаца и трговинских објеката у центрима месних 

заједница, чиме је значајно нарушен комунални ред. У циљу одржавања комуналног реда организована је 

контрола продаје на јавним површинама, лица су легитимисана у већини случајева и осим усмених налога 

субјектима да уклоне робу, и записнички је налагано да се уклоне са јавне површине. Покренут је и прекршајни 

поступак против једног  лица које је вршило продају прехрамбених и других производа на импровизованој  тезги, 

Редовним инспекцијском надзором надзираних субјеката који нису поседовали одобрење надлежног органа за 

постављање и заузеће јавних површина постављањем летњих башти ,  којим им је наложено да одмах и без 

одлагања, покрену поступак за прибављање одобрења надлежног органа општинске  управе.На основу наложених 

мера надзирани субјекти  су  покренули процедуру за добијања  одобрење  кроз укупан број донетих записника са 

наложеним мерама за отклање учених неправилности- 22 записника са  наложеним мерама  
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5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима;  

У складу са Законом о инспекцијском надзору један од приоритетних инспекцијских надзора у 

извештајној години био је и инспекцијски надзор код нерегистрованих  субјеката. 

Током вршења инспекцијског надзора   комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве     је извршила 

инспекцијске надзоре код  нерегистрованих лица у сладу са Законом о инспекцијском надзору (улична продаја   у 

1 случају нерегистровани субјекат. У циљу одржавања комуналног реда организована је контрола продаја на 

јавним површинама, лица су легитимисана у већини случајева и осим усмених налога субјектима да уклоне робу, 

и записнички је налагано да се уклоне са јавне површине. Покренут је и прекршајни поступак против једног  лица 

које је вршило продају прехрамбених и других производа на импровизованој  тезги-1  случај 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству;  

У складу са Законом о инспекцијском надзору, у циљу уједначавања рада комуналнe инспекцијe и 

инспекција за саобраћај и путеве     у надзорима су коришћене контролне листе које се налазе на сајту општине 

Бачка Топола.  Као и консултације са покрајинским и републичким органима, општинама и градовима  10  

консултација.  Консултације  у вези поступања  у одређеним предметима размена искуства   ради уједначења    

поступања  од стране инспектора .  

 

7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних 

и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и 

разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор   

Планиран је   редован инспекцијски надзор,  број  извршених  редовних надзора  14. број ванредних 

инспекцијских надзора   био је 19, допунских налога за инспекцијски надзор  није било.  

Поред инспекцијског надзора   обрађивани су  предмети из области саобраћаја , регистрације и овере редова 

вожње у линијском превозу путника, за ауто такси превоз  издата су  укупно   60  решења по захтеву странке, 

 У току извештајне године извршени су   ванредни инспекцијски надзори иницирани представкама 

грађана што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање записника, спровођење испитног поступка, 

утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних података, састављање и доношење управних аката и 

обавештавање грађана. 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски надзор-

инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу истих и других 

активности у оквиру рада Одељења за инспекцијски надзор спроводе се и непланиране активности за које је 

такође потребно планирати потребно време.  

Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана, запримљене електронске 

поште, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на терену. 

 

Остали послови: 

 

Послови из области саобраћаја: 

 

- Рад на овери и регистрацији  редова вожње за линијски јавни превоз путника  на територији  општине Бачка 

Топола, обављање градског и приградског превоза путника, ванлинијског и такси превозу путника, јавног превоза 

ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари; као и на заустављање и паркирање возила; одржавање и 

коришћење паркиралишта; уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање јавног пута, његовог дела 

и путног објекта; техничку и другу документацију везану за изградњу, реконструкцију и одржавање јавног пута; 

хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење 

редовних и правилних мера заштите јавног пута; радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавног пута, 

његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у технички исправно стање јавних саобраћајних 

површина; увођење привременог режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају . 

Преглед испуњености услова за обављање ауто такси превоза на територији општине Бачка Топола.  

- Рад у комисији за линијски  и посебан линијски  превоз путника на територији општине Бачка Топола  

-Рад у комисији за оцену концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 

путника на територији општине Бачка Топола-  



-Рад на Обавезним инструкцијама о примени уредбе о изменама и дoпунама мера за време ванредног стања у 

области превоза путника у друмском саобраћају и Закона о превозу путника у друмском саобраћају упознавање са 

поступцима и начинима организовања превоза у новонасталим околностима  ванредног стања.  

Путем мејлова и телефонским  путем комуниција  са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре ,Градске управе Сомбор, Општинске управе Сента,Општинске управе Шид, у вези примене и 

начина успостављања превоза путника на територији општине Бачка Топола, на основу  Обавезних инструкција о 

примени уредбе о изменама и дупунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском 

саобраћају и Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

- Праћење ситуације у вези   Организовања превоза запослених за време ванредног стања а сходно Обавезним 

инструкцијама о примени уредбе о изменама и дoпунама мера за време ванредног стања у области превоза 

путника у друмском саобраћају и Закона о превозу путника у друмском саобраћају и са поступцима и начинима 

организовања превоза у новонасталим околностима  ванредног стања.  

-Путем мејлова и телефонским  путем комуникација са  представницима Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре  у вези  примене   Обавезна инструкција о примени уредбе о изменама и допунама 

мера за време ванредног стања-превоз путника друмски 47. 

-Прикупљање тражених података, који се односе на  процењене транспортне миграције на Вашој локалној 

самоуправи у време трајања ванредног стања услед проглашења COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

заразном болешћу.Тражени подаци су достављени путем мејла Министарству грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре . 

-На основу документа Организовања превоза запослених за време ванредног стања тачка 1. до 4. који је  објављен 

на сајту општине Бачка Топола, на основу поднетих електронских захтева као надлежно лице у Општинској 

управи Бачка Топола, рад на  спровођењу  поступка припреме и  израде Дозволе за превоз запослених за време 

ванредног стања  ,а сходно Обавезним инструкцијама о примени уредбе о изменама и допунама мера за време 

ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају и Закона о превозу путника. 

-Рад на усаглашавању линијског превоза путника на територији општине Бачка Топола услед COVID-a-19  

-Рад у комисији за спровођење поступка поверавања комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Бачка Топола  

-Рад на изради и примени  Одлуке о такси превозу путника на територији општине Бачка Топола- ( „Службени 

лист општине Бачка Топола, број:7/2019), 

-Рад на изради и примени   Решења о ценовнику услуга такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине  Бачка Топола  

 

Послови из области заштите животне средине  

 

-Рад у Комисији за стручну оцену понуда за Јавну набавку и изради конкурсне документације за обаљање 

делатности – Уништавање комараца и крпеља.   

-Рад на терену,контрола  одржавања  јавних зелених  површина које су предвиђене за третирање крпеља  у Бачкој 

Тополи,комуникација мејловима са представником предузећа   „Орис“ доо Сомбор у вези  сузбијања крпеља . 

Телефонским путем су обавештени представници месних заједница и пчеларских организација у општини Бачка 

Топола о предстојећем сузбијања крпеља. 

-Рад на изради конкурсне документације у вези сузбијања комараца на територији општине Бачка Топола за 2020 

годину. 

-Контрола извршења хемијског авио третмана и третмана са земље одраслих форми комараца  и  хемијског 

третмана крпеља на терену на територији општине Бачка Топола.  

-Рад од куће у периоду од 19.03.2020 године- 06.05.2020. године услед проглашења ванредног стања и због 

опасности од ширења заразне болести COVID-a-19.  

 - Боловање од 27 октобра 2020. Године  до 23.јануара 2021. Године. 

 

У 2020.години вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори. 

 

- Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или захтевима грађана. 

-  Комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве   вршила је светодавне  посете (у току инспекцијског  

надзора)приликом контроле и регистрације  ауто такси превозника, постављања мањих монтажних објеката на 

јавним површинама, држање домаћих животиња. Усаглашавање редова вожњи у линијском превозу путника . 

-  Комунална  инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  је благовремено и одговорно  приступила 

спровођењу Закона о инспекцијском надзору. 



-   Извршен је инспекцијски надзор по представци достављеној преко контакт центра републичких инспекција 

Владе Републике Србије. 

Редовни инспекцијски надзори вршени су код правних лица која су поставила мање монтажне објекте на 

јавним површинама. Редовним инспекцијском надзором надзираних субјеката који нису поседовали одобрење 

надлежног органа за постављање и заузеће јавних површина постављањем летњих башти ,  којим им је наложено 

да одмах и без одлагања, покрену поступак за прибављање одобрења надлежног органа општинске  управе. 

 На основу наложених мера надзирани субјекти  су  покренули процедуру за добијања  одобрење  кроз 

укупан број донетих записника са наложеним мерама за отклање уoчених неправилности 22 записника са  

наложеним мерама . 

Ванредни инспекцијски надзори су вршени по поднетим представкама и жалбама  

У току 2020 год било је  представки поднетих од стране грађана .Највећи број пријава односио се на 

држање домаћих животиња, пријава напуштених паса, одржавање зелених површина (кошење), штете (осечена 

стабла) на јавним зеленим површинама, уређење и чишћење неуређених отворених канала за одвод атмосферских 

вода, уклањање дивљих депонија, непоштовање кућног реда у стамбеним зградама,  заузеће заједничких 

просторија у стамбеним зградама,  одржавање отворених канала за одвод атмосферских вода, придржавање 

радног времена угоститељских објеката, паркирање моторних возила, продаја робе ван продајних објеката и сл. У 

циљу постизања законитости и безбедности инспектор  поступао  је  и издавао усмене налоге и писмене налоге- 

записнички  и то највише из области комуналног реда, постављања башти угоститељских објеката, привремених 

објеката, држање домаћих животиња.  

Рад на предметима  процене утицаја на животну средину (  јавне расправе  сагласност на студију ). 

Комунална  инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  континуирано пружа стручну помоћ у вршењу 

поверених послова, заинтересованим лицима и надзираним субјектима у смислу давања стручних објашњења, 

упознавања са обавезама из прописа и указивања надзираним субјектима на могуће забрањене, односно штетне 

последице њиховог незаконитог рада. Комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве  вршила је и 

едукативни карактер тзв. Стручне едукативне посете (у току инспекцијског надзора) у вези услова за обављање  

регистрације ауто такси превоза путника, постављање мањих монтажних објеката на јавне површине, услова и 

начина за држање домаћих животиња.  

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције;  

Начелник Оделења за инспекцијске послове кординира рад инспектора у оквиру  Оделења за инспекцијске 

послове. У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора комунална инспекција и инспекција за 

саобраћај и путеве  општинске управе Бачка Топола прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном 

чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чл. 30. Закона о 

инспекцијском надзору.  

Сталним присуством на месту одржавања реда инспектор је изрицао усмене налоге чиме је спречена 

продаја као и одлагање отпада и робе на јавним површинама 

1. Заједнички инспекцијски прегледи( по пријави ) вршени су са  инспекцијом за заштиту животне средине 

инспекторима и грађевинским инспектором као и са покрајинским инспектором зжс  - ( тровање фураданом 

орлова мишара у 2 наврата) 

Сарадња са контакт центром републичких инспекција Владе Републике Србије,поступање по прослеђеној 

представци. 

 

9) Материјални, технички и кадровски  ресурси које је инспекција користила у вршењу 

инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и 

резултатима предузетих мера; 

Материјалне и  техничке  ресурсе  које  инспекција користи у вршењу инспекцијског надзора су:  једно 

возило и  опрема неопходна за вршење инспекцијског надзора(рачунар-лаптоп,  мобилни телефон Инспекцијски 

надзор  се обавља    из комуналне и саобраћајне области,  из других области    обављају се послови стручног 

сарадника за саобраћај јер нема извршиоца на том радном месту .   

 

 

 

 



 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције;  

Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве  по пријему писмених пријава упућених преко 

писарнице општинске управе Бачка Топола, телефонских пријава или оних које стижу електронском поштом 

излази  на терен како би на основу процене степена ризика одлучивао о покретању инспекцијског надзора и 

предузимању мера из своје надлежности о чему се обавештава подносиоц представки, а узимајући у обзир да је 

Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, 

односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, 

безбедност или комунални ред. 

У вршењу послова надзора  комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве   поступа по Закону о 

општем управном поступку и Закону о инспекцијском надзору и сва акта и радње су у складу са поменутим 

законима.    

 Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2021.годину у складу са Законом о 

инспекцијском надзору, на који је  дато  позитивно мишљење. 

 

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, 

њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход);  

У току 2020. Године je  било 4 поднетe жалбe на донета решења  комуналне  инспекције и инспекције за 

саобраћај и путеве.   

 

12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз посебно 

истицање броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле; 

У току 2020. године није било поднетих притужби на рад Одељења за инспекцијске послове,  на  

комуналну  инспекцију и инспекцију за саобраћај и путеве.  

 

13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика стручног усавршавања и 

бројем инспектора, односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су 

похађали те обуке и друге облике стручног усавршавања;  

Комунални  инспектор и инспектор за саобраћај и путеве  у 2020. године  je учествовао на вебинару и 

обуци комуналних инпектора у организацији сталне конференције градова и општина-Савез градова и општина 

Србије. Обука је реализована у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у 

ЈЛС за 2020. годину.  -27.10. 2020.године 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа  

У току 2020, год комунални  инспектор и инспектор за саобраћај и путеве   није учествовао у измени и 

допуни закона и других прописа 

 

15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему  

 Податци се по потреби  ажурирају. 

 

16) Стањe у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора;  

Комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве  у вршењу  послова инспекцијског надзора 

поступа у складу са законом прописаним правима, дужностима и овлашћењима.  

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција. 

Поднесена су 4 захтева за покретање прекршајног поступка општинском суду за прекршаје -  1. Један 

поступак је  окончан , остали поступци су  у току.  

 



18) Збирни подаци о раду: 
 

ПРИЛОГ : Табеларни приказ послова у 2020 .год  период од 01.01.2020. год  до 28.10. 2020. год. 

НАЗИВ КОМ.БРОЈ. 

БРОЈ  ПРЕДМЕТА У 2020.год.  75 

БРОЈ ОБРАЂЕНИХ ПРЕДМЕТА                   70 

БРОЈ  АРХИВИРАНИХ ПРЕДМЕТА 10 

БРОЈ ПРЕДМЕТА  У ТОКУ  5 

БРОЈ  УКУПНО ИЗДАТИХ РЕШЕЊА,ОДОБРЕЊА,САГЛАСНОСТ,УВЕРЕЊА                   75 

БРОЈ РЕШЕЊA-Издата по службеној дужности 5 

БРОЈ РЕШЕЊА-Издата по захтеву странака 70 

БРОЈ ИЗДАТИХ ДОКУМЕНАТА-Обавештења,Дописи 110 

БРОЈ ЖАЛБИ НА РЕШЕЊЕ 4 

БРОЈ ИЗВЕШТАЈА 30 

БРОЈ ЗАХТЕВА  ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 4 

БРОЈ СВЕДОЧЕЊА У ПОКРЕНУТИМ ПРЕКРШАЈНИМ ПОСТУПЦИМА 1 

УКУПАН БРОЈ ИЗВРШЕНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 48 

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ РЕДОВНИХ  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 14 

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ ВАНРЕДНИХ  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 19 

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ КОНТРОЛНИХ  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 15 

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ ДОПУНСКИХ  ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА - 

СЛУЖБЕНА САВЕТОДАВНА ПОСЕТА - 

АСИСТЕНЦИЈА ОУП 3 

ПОЗИВА ЗА СТРАНКУ-БРОЈ САСЛУШАЊА 30 

 

4.  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
Вршена је редовна размена искустава између инспекција и других државних органа  у циљу унапређења 

рад инспектора.  

  Сарадња  комуналне  инспекције и  инспекције за саобраћај и путеве  са другим инспекцијама, судским 

органима, тужилаштвом, полицијом, покрајинским и републичким инспекторима, јавним предузећима и другим 

органима била је континуирана. 

5. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

План инспекцијског надзора  инспекције за 2020.годину није ревидиран, али је редовно анализиран и 

контролисан у складу са потребама. 

У Бачкој Тополи ,22.02.2021.године. 

                                                                                                 Комунални инспектор  и 

                                                                                            инспектор за саобраћај и путеве                                                                                               
                                                                                ............................................................................. 
                                                                                                        Слободан Вучковић 


