


 
ГОДИШЊИ ПЛАН КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРA И 

ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
  

Годишњи план инспекцијског надзора Комуналног инспектора и инспектор за саобраћај и путеве е донет је у 
складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/2015,44/2018 ,98/2018).  

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова у 2022.години, непосредне 
примене закона и других прописа, те праћење стања на територији Општине Бачка Топола из области комуналне 
и саобраћајне инспекције.  

 
1. Правни основ: 
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), 
 -Закон о превозу терета у друмском саобраћају (Сл. гласник РС. бр.68/15 и 41/2018), 
 -Закон о 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 , 87/2018 и 23/2019) 
 -Закон о становању и одржавању зграда(„Сл. Гласник РС“ бр.104/16) 
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 изменама Одлуке о локалним   комуналним таксама ( „Службени лист општине Бачка Топола, 
број: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 путевима ( „Службени лист општине Бачка Топола, број:7/1997,15/2004), 
-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: 5/1997,15/2004), 
-Одлука о  такси превозу на територији општине Бачка Топола ( Службени лист општине Бачка Топола, 
број:7/2019), 
-Одлука о јавном превозу путника на територији општине Бачка Топола( Службени лист општине Бачка Топола, 
број:9/2019), 
-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 општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине 
Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 30/2017) 
-Одлука о комуналном реду у општини Бачка Топола ( „Службени лист општине Бачка Топола, број: 3/2015) 

П о с л о в и : 

 контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећу која је 
основала општина и којима је поверено вршење комуналних послова у областима: 

o пречишћавање и дистрибуција воде, 

o пречишћавање и одвођење отпадних вода, 

o одржавање чистоће, 

o уређење и одржавање гробља и сахрањивање, 

o пијачна делатност, 

o уређење и одржавање зелених површина, 

o димничарске делатности 

o 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; 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У 2022. ГОДИНИ 
Годишњи план по месецима 
 

ЈАНУАР: 
 
 

Израда годишњег извештаја о раду комуналног  инспектора и инспектора за саобраћај и путеве за претходну 
годину, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу-свакодневно у 
зависности  од временских услова 
 Контрола нелегалног промета дувана и производа од дувана, 
Контрола инспектора по захтеву странке, 
Контрола чишћења површина јавне намене, 
 Контрола одржавања ком. реда у општини Бачка Топола, 
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 



 
 
 
ФЕБРУАР: 

 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола уклањања снега и леда са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу-свакодневно у 
зависности  од временских услова, 
 Контрола нелегалног промета дувана и производа од дувана, 
Контрола инспектора по захтеву странке, 
Контрола чишћења површина јавне намене, 
 Контрола одржавања ком. реда у општини Бачка Топола, 
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести, 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката, 
Ванредна контрола на основу пријаве, 
Архивирање предмета инспектора, 
 
 

МАРТ : 
Редовна контрола одржавања јавног осветљења у  Бачкој Тополи, 
Редовна контрола управљањем пијацама и вашарима  у  Бачкој Тополи, 
Редовна контрола дистрибуције пијаће воде  у  Бачкој Тополи 
Редовна контрола управљањем гробљима   у  Бачкој Тополи 
Редовна контрола одржавање чистоће на површинама јавне намене   у  Бачкој Тополи 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 

 
АПРИЛ: 

Редовна контрола одржавања јавних зелених површина у  Бачкој Тополи, 
Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола пролећног уређења и чишћења јавних површина у свим насељеним местима ( кошење траве, 
канали,пропусти...) 
Контрола остављених ствари и робе на јавним површинама 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



МАЈ: 
 
Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола остављених ствари и робе на јавним површинама 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора 

 
 

ЈУН: 
 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола остављених ствари и робе на јавним површинама 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора 

 

ЈУЛ: 
 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола остављених ствари и робе на јавним површинама 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора 

 
АВГУСТ: 

 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Нелегални промет дувана и производа од дувана 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора 
 
 
 
 

 



СЕПТЕМБАР: 
 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола нелегалног промета дувана и производа од дувана  
Паркирање на јавним зеленим површинама 
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 

 
ОКТОБАР: 

Редовна контрола јавног превоза  у општини Бачка Топола, 
 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Паркирање на јавним зеленим површинама 
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 
 

НОВЕМБАР: 
 Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 

ДЕЦЕМБАР: 
Редовна контрола мањих монтажних објеката на  јавним  површина у  општини  Бачка Топола, 
Израда годишњег плана инспекцијског надзора  комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве за 
наредну  годину 
Инспекција поступа по свим  горе наведеним законима и општинским одлукама континуирано и по потреби у 
оквиру своје законске надлежности, 
Контрола комуналног реда 
Контрола општинских путева и улица  
Контрола  спровођења  Закона о заштити становништва од заразних болести 
 Контрола над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката 
Ванредна контрола на основу пријаве 
Архивирање предмета инспектора, 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Учесталост вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од степена ризика :   
Табела број 1. 
 
 Област надзора активност Учесталост / период 

инспекцијског 
надзора 

Процена 
ризика 

1. Спровођење Закона о комуналним делатностима Редовни надзор више пута  током 
целе године 

средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
2. Контрола примене одредби  Одлукe о одвођењу атмосферских 

вода у насељима општине Бачка Топола 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
3. Контрола примене одредби Одлуке о условима за држање и 

заштиту домаћих животиња 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
4. Контрола примене одредби Одлуке 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 

  средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 

5. Контрола примене одредби Одлуке о  уређивању и одржавању 
паркиралишта 

  средњи 
ризик Ванредни надзор стална активност 

6. Контрола примене одредби Одлуке о уређивању,одржавању и 
заштити зелених површина на територији општине Бачка 
Топола   

Редовни надзор један пут у току 
године 

средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
8. Контрола примене одредби Одлуке о комуналним делатностима Редовни надзор десет пута у току 

године 
средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
9. Контрола примене одредби Одлуке о  постављању и уклањању 

мањих монтажних и других објеката привременог карактера на 
јавним и другим површинама на територији општине Бачка 
Топола 

Редовни надзор У периоду април-
децембар током 

године 

средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 

10. Контрола примене одредби Одлуке о одржавању чистоће у граду 
и насељима општине Бачка Топола   

Редовни надзор један пут током 
године 

средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 

11. Контрола примене одредби Одлуке о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом     

  средњи 
ризик Ванредни надзор стална активност 

12. Контрола примене одредби Одлуке о пречишћавању и 
дистрибуцији воде      

Редовни надзор један пут током 
године 

средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
13. Контрола примене одредби Одлуке о јавној канализацији   

 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
14. Контрола примене одредби Одлука о промету робе на пијацама 

и вашарима 
Редовни надзор један пут током 

године 
средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
15. Контрола примене одредби Одлука о уређењу и одржавању 

гробља и сахрањивању   
Редовни надзор један пут током 

године 
средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
16. Контрола примене одредби Одлука о раскопавању јавних 

површина 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
17. Контрола примене одредби Одлука о комуналном реду у 

општини Бачка Топола 
Редовни надзор три пута током 

године 
средњи 
ризик 

Ванредни надзор стална активност 
18. Спровођење Закона о превозу путника у друмском саобраћају   средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
19. Контрола примене одредби Одлуке о  такси превозу на 

територији општине Бачка Топола 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
20. Контрола примене одредби Одлуке о јавном превозу путника на 

територији општине Бачка Топола 
Ванредни надзор стална активност средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
21. Спровођење Закона  о превозу терета у друмском саобраћају 

 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
22. Спровођење Закона o путевима 

 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
23. Спровођење Закон о становању и одржавању зграда 

 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
24. Контрола примене одредби Одлука о општим правилима кућног 

реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
општине Бачка Топола 

  средњи 
ризик Ванредни надзор стална активност 

  
25. Спровођење  Закона о заштити становништва од заразних 

болести 
  средњи 

ризик Ванредни надзор стална активност 
 
 
 
 
 

    



26. Превентивно деловање инспекције Објављивање важећих прописа, планова 
инспекцијских надзора и контролних листи 
Обавештавање јавности о сазнањима 
инспекције о постојању озбиљног ризика по 
животну средину и предузетим мерама како би 
се тај ризик отклонио или умањио.Пружање 
стручне и саветодавне подршке надзираном 
субјекту 

током целе године  

27. Контролни инспекцијски надзор Контрола утврђивања извршених мера које су 
предложене, наложене или наређене 
надзираном субјекту у оквиру редовног или 
ванредног инспекцијског надзора 

током целе године  

28. Прирпрема и спровођење инспекцијског надзора, планирање и 
усклађивање рада инспектора у складу са законским прописима 

Праћење промена законских прописа 
Прикупљање података од значаја за вршење 
инспекцијског надзора.Израда извештаја 
Обрада и анализа података о обављеним 
инспекцијским надзорима.Извршавање осталих 
редовних послова у оквиру инсп. надзора 

континуирано  

29. Обука, оспособљавање, семинари и едукације у вези са вршењем 
инспекцијског надзора 

 континуирано  

 
 
3. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцисјки надзор, односно делатности или 
активности које ће се надзирати, уколико није могуће утврдити надзиране субјекте или је њихов број превелик, са 
одговарајућим информацијама од значаја за вршење инспекцијског надзора и одређивање субјеката код којих ће 
се вршити надзор.  
 

У Табели 2. дат је приказ Плана инспекцијског надзора и активности.  
 

Надзирани субјекти 
*ако није могуће утврдити субјекте 

наводе се одговарајуће 
информације о субјекту 

Област надзора Месец ∑ 
Надзора 

Ризик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Комунална делатност               
Ј.П.“ Комград” из Бачке 
Тополе ул.Матије Корвина18 

Чишћење снега и леда са јавних 
површина(паркинзи, гробља) 

 х           1 средњи  

Ј.П.“ Грађевинско земљиште 
,урбанистичко планирање и 
уређење” из Бачке Тополе 
ул.Маршала Тита 70 

Чишћење снега и леда са јавних 
површина(улице и путеви)  

 х           1 средњи  

Ј.П.“ Тржница ” из Бачке 
Тополе ул.Карађорђева  6 

Чишћење снега и леда са јавних 
површина(пијачни простор) 

 х           1 средњи  

Ј.П.“ Грађевинско земљиште 
,урбанистичко планирање и 
уређење” из Бачке Тополе 
ул.Маршала Тита 70 

 Одржавања јавних зелених 
површина у Бачкој Тополи 

   х         1 средњи  

Ј.П.“ Комград” из Бачке 
Тополе ул.Матије Корвина18 

Управљање гробљима и 
сахрањивање 

  х          1 средњи  

Ј.П.“ Грађевинско земљиште 
,урбанистичко планирање и 
уређење” из Бачке Тополе 
ул.Маршала Тита 70 

Јавно осветљење   х          1 средњи  

Ј.П.“ Комград” из Бачке 
Тополе ул.Матије Корвина18 

Дистрибуција пијаће воде    х          1 средњи  

Ј.П.“ Тржница ” из Бачке 
Тополе ул.Карађорђева  6 

Управљање пијацама и вашарима    х          1 средњи  

Ј.П.“ Комград” из Бачке 
Тополе ул.Матије Корвина18 

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене  

  х          1 средњи  

Регистовани субјекти  који су 
поставили мање монтажне 
објекте на јавне површине у 
општини Бачка Топола   
 

Контрола мањих монтажних 
објеката на јавним површинама 

   3
х 

4
х 

5
х 

2
х 

1
х 

4
х 

3 
х 

2 
х 

2 
х 

26 средњи  

   3 5 4 4 5 2 1 4 3 2 2 35  
Инспекцијски  надзор 70% 
Остали послови 30% 

 
 
 



Према потреби и по захтеву странке инспектор  ће давати стручну и саветодавну подршку надзираним    
субјектима у складу са Законом о инспекцијском надзору. 

 
Ванредни инспекцијски надзори вршиће се  по захтевима  или када се поступа по представци правног или 

физичког лица. 
 
1.Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који 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; 
 

2.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, пружања пијачних 
услуга, 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, придржавања прописаног радног времена  угоститељских и 
других објеката, постављања и начин коришћења мањих монтажних објеката. 
 

3.Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектори дужни су  придржавати 
се релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених  из своје области инспекцијског 
надзора. 
 

4.Надзор из области саобраћаја : 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 . 

 
 

 
4. Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијаки надзор; 
 

Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве  надлежан је за вршење инспекцијског надзора  
на територији Општине Бачка Топола. 
 
5. Процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности које ће се надзирати или 
територијално подручје и другу територијалну и сличну целину, објекта и групе објеката; 

Процена ризика је базирана на одговарајућим критеријимима применом којих се врши процена 
вероватноће настанка штетних последица при раду надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица и 
добијања одређеног степена ризика. 

Процена ризика у Плану рада, вршена 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 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, доступне су 

надзираним субјектима на интернет страници Општине Бачка Топола. 
 
6. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор; 

Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве  вршиће инспекцијске надзоре током целе 
календарске  године. 

Инспекцијски надзори вршиће се радним даним у радно време надзираних субјекта, након радног времена 
само у хитним случајевима када постоје разлози за неодложно поступање,када је ризик висок или критичан, када 
је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опсности по живот или 
ѕдравље људи, животну средину или биљни или животињски свет; када се проверава поштовање прописаног 
радног времена надзираног субјекта, односно објекта; када надзирани субјекат да писани пристанак.  
 
 
 
7. Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити; 
 

Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења заштитних мера и законских 
прописа. 

Ванредан инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се, сагласно делокругу комуналне 
инспекције  и инспекције за саобраћај и путеве, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне 
опасности по живот или здравље људи, имовину, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, 
безбедност; када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или 
критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по представци 
правног или физичког лица. 

Ванредан инспекцијски надзор вршиће се по захтеву надзираног субјекта и може бити утврђујући, који се 
врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче 
право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу 
са посебним законом, или потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди 
законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у 
његовом пословању. 



Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера које су предложене или 
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора. 

Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом захтева надзираног 
субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, 
ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски 
инспекцијски надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног 
инспекцијског надзора. 
 
8.Подаци о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора 

 
Послове надзора из надлежности  комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве  обавља један 

службеник општинске управе са високом стручном спремом. 
Комуналном инспектору и инспектору за саобраћај и путеве  је обезбеђена канцеларијска опрема, и службено 
возило за вршење инспекцијских надзора које  користе како други инспектори, тако остали запослени. 

1. Процена броја дана на годишњем нивоу на активностима које инспектори проведу ван редовног 
инспекцијског надзора субјекта (укључујући и ванредни инспекцијски надзор, друге послове, састанке, боловање 
и друге)  

 
Табела бр. 3 
 

  Укупно дана 
Укупан број дана у години 365 365 
Викенди 104 104 
годишњи одмори 30 30 
Празници 12 12 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 219 219 
Активности праћења стања, процене ризика, 
планирања, усклађивања и координације 

25 25 

 Ванредни инспекцијски надзор и превентивно 
деловање 

60 60 
 

       Редовни инспекцијски надзор 70 70 

Остале активности 64 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Израчунавање ефективног броја дана које сваки инспектор има на годишњем нивоу за потребе 

инспекцијског надзора (број дана у години); 
 

Табела бр. 4 
 

Послови и активности Предвиђен утрошак времена (у данима) 

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 

Праћење стања и процена ризика 9 
Израда плана инспекцијског надзора 4 
Усклађивање и координација инспекцијског надзора 7 
Укупно I: 20 
II. РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
Превентивно деловање инспекције                 10  
Сарадња у поступку вршења самосталних и заједничких инспекцијских 
надзора 

8 

Поступање по представкама физичких и правних лица 40 
Редовни инспекцијски надзор 70 
Ванредни инспекцијски надзор 60 
Укупно II:    188 
III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ 
Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима – припремање 
годишњих, кварталних и других извештаја 

2 

Сарадња са другим секторима и одељењима                                         2                                  
Сарадња са министарствима, МУП-ом, јавним тужилаштвом, др. 
органима и институцијама, удружењима и  

2 

Стручно усавршавање 5 
Укупно III: 11 
Укупно (I + II + III) 219 
Укупно радних дана по инспектору (1 инспектор) 219 
 
3. Процена у сатима или данима трајања инспекцисјког надзора према типу субјекта и његовом ризику; 
4. Процена укупног времена које је потребно за вршење редовног инспекцијског надзора (инспектор-дана); 
Укупан број „нето“ радних дана за једног инспектора добијен је тако што је од укупног броја радних дана одузет 
број дана годишњег одмора, празника и др., и тај број износи 219 радних дана по инспектору. 
5. Дељење укупног времена потребног за инспекцијски надзор с расположивим временом инспектора, како би се 
проценио број потребних инспектора. 

 
3. Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора /службене контроле су добијени 

на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену.  
 

Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе инспекцијског надзора /службене 
контроле по времену трајања . 
 
Табела бр. 4 
 
Фаза Утрошено време (мин.) 
Техничка припрема 5 
Документацијски преглед 35 
Физички преглед 40 
Издавање писмена 20 
Манипулативни послови 5 
УКУПНО 105 
 




