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 Комунални инспектор обавља послове утврђене Одлуком о општинској управи, а који 

се односе на инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица која обављају комуналну 

делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања 

закона, других прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и 

јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, 

функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, изношењем 

и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем 

димничарских услуга; надзор над обављањем  делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће 

јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне 

хигијене; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и 

других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних 

путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над  

вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање  мера и 

инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског 

превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и 

ствари и ауто-такси превоза; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске 

управе; вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради 

међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од 

значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, 

припрему документације. 

 

Комунални инспектор у своме раду примењује: 

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018), 

- Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20   

   и 136/20) 

- Закон о оглашавању (''Сл.гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19), 

- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 – аутентично   

  тумачење),   

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

- Закон   о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09,   

  53/10, 101/11, 32/13 – одл. УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16-одл. УС), 

- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012,   

   84/2015 и 83/2018 - др. закон), 

- Закон о сточарству ( ''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 93/2012 и 14/2016), 

- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 

  61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони), 



- Закон о трговини  (''Сл.гласник РС'', број 52/2019), 

- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС), 

- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), 

-Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник   

 РС", бр. 151 од 15. децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од    

 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021,  

 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. марта 2021, 29 од 25. марта 2021, 34 од 6. априла 2021, 48 од 13.  

 маја 2021, 54 од 31. маја 2021, 59 од 11. јуна 2021, 60 од 16. јуна 2021, 64 од 25. јуна 2021, 69  

 од 9. јула 2021, 86 од 3. септембра 2021, 95 од 1. октобра 2021, 99 од 22. октобра 2021, 101 од  

 27. октобра 2021, 105 од 8. новембра 2021, 108 од 16. новембра 2021, 117 од 3. децембра 2021,  

 125 од 17. децембра 2021.),  

- Одлука о комуналним делатностима ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/14, 20/16 и 4/17), 

- Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији   

  општине Чока ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17), 

- Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Чока'' 

  број 16/15 и 4/17), 

- Одлука о ауто - такси превозу ( ''Сл. лист општине Чока'' број 4/06 иу 4/17), 

- Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији 

  општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' број 3/05, 6/11 и 4/17), 

- Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних 

  животиња ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/06 и 4/17 ), 

- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Сл. 

  лист општине Чока'' број 24/20), 

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама објеката (''Сл. лист општине Чока'' 18/17), 

- Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивљњу искључивог права за обављање 

  делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (''Сл.    

  лист Општине Чок'' бр. 4/15, 4/17, 8/17 и 18/17), 

- Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине Чока 

  (''Службени лист општине Чока'' број 18/17 и 11/18 ), 

- Одлука о одржавању улица, општинских путева и некатегорисаних путева на територји 

  Општине Чока( ''Службени лист општине Чока'' број 4/18 ), 

- Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева животиња,   

  дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ), 

- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ). 

 

 У извештајном периоду, са места Шефа одељења за инспекцијске послове и послова 

комуналне инспекције, обављани су следећи послови: 

Решаванo је укупно 77 предметa по захтеву странака, по службеној дужности или по другим 

основама интервенције. Нерешених предмета нема. 

Комунална инспекција општинске управе Чока је донела 13 решења. Највећи део се односи на 

санацију уличних канала за одвод атмосферске воде, уређивање јавних зелених површина и 

других недостатака  по представкама и усменим пријавама грађана. 

Извршено је 36 редовних  контрола у складу са Законом о трговини (''Сл.гласник РС'', бр.52/19), 

у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена 

угоститељских, трговинских и занатских објеката, као и продаје резаног дувана на јавним 

површинама.   

Путем средстава јавног информисања као и радом на терену обавештавани су грађани о 

сузбијању комараца на територији општине Чока. 

У оквиру одељења издате су налози за редовне инспекцијске контроле за грађевинску, 

комуналну и инспекцију за заштиту животне средине. 



Током 2021. године највише контрола обављено је на основу Закона о заштити становништва 

од заразних болести а у вези контроле придржавања противепидемијских мера које се односе 

на спечавање ширења заразне болести COVID-19 прописане Уредбом о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 151 од 15. децембра 2020, 

152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. 

децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021, 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. 

марта 2021, 29 од 25. марта 2021, 34 од 6. априла 2021, 48 од 13. маја 2021, 54 од 31. маја 2021, 

59 од 11. јуна 2021, 60. од 16 јуна 2021, 64. од 25 јуна 2021, 69 од 9. јула 2021, 86 од 3. септембра 

2021, 95 од 1. октобра 2021, 99 од 22. октобра 2021, 101 од 27. октобра 2021, 105 од 8. новембра 

2021, 108 од 16. новембра 2021, 117 од 3. децембра 2021, 125 од 17. децембра 2021.), Наредбом 

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације 

током трајања заразне болести COVID-19 ( "Службени гласник РС", бр.  60 од 16. јуна 2021, 61 

од 17. јуна 2021, 70 од 13. јула 2021, 107 од 12. новембра 2021) и чланом 35. став 1-3. Закона о 

инспекцијском надзору ("Сл. гл. РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. Закон и 95/2018), у 

инспекцијском надзору над применом мара личне заштите од инфекције у случају проглашења 

епидемије од већег епидемиолошког значаја. 

 

 У свом раду комунална инспекција наилази на разне проблеме. Један од највећих проблема је 

и даље недостатак канализације у насељеним местима општине Чока, где је уочено повремено 

изливање отпадних вода из појединих стамбених зграда на јавну површину. Највећи проблем 

је у насељеном месту Падеј. 

Нажалост, актуелан је и даље проблем паса луталица и остављених животињских лешева на 

јавним површинама (пси и мачке). Током извештајног периода вршене су контроле и 

Општина Чока организовала је њихово уклањање са улица.   

Израђене су информације и извештаји везани за комуналну инфраструктуру. 

 

Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора,су предузимане благовремено, колико је 

било могуће. Настојало се да се испоштују прописани рокови. Рад са другим инспекцијама, 

органима суда и Муп-а, на задовољавајућем је нивоу. 

Израђен је предлог годишњег програма рада инспекције за 2022. годину. 

Приказано по одредбама чл. 44 став 2 Законa о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', број 

36/15) : 

Т.1.Број спречених штетних последица, превентивно деловање инспекције, изражено 

процентуално је око  90% у односу на примљен број предмета у извештајном периоду. 

Т.2.Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима 

је висок проценат у односу на примљен број предмета. 

Т.3.Ниво усклађености пословања надзираних субјеката са законом који се мери помоћу 

контролних листи, неутврђен из техничких разлога. 

Т.4.Корективно деловање инспекције, изражено процентуално је око 80%. 

Т.5.Нерегистровани субјекти:  није нађен. 

Т.6.Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора, су предузимане благовремено, колико је 

било могуће. 

Т.7.Било је више ванредних инспекцијских надзора због захтева грађана. Није било 

неизвршених редовних надзора. Није био издат допунски налог. 

Т.8.Ниво  координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге 

инспекције, добар. 

Т.9.Коришћени материјални и технички ресурси из постојећих ресурса као и сарадња са 

другим институцијама ЈКП Чока. 

Т.10. Испоштовани су прописани рокови. 

Т.11.Законитост управних аката донесених у инспекцијском надзору је 100%( нема 

поништених решења другостепеног органа). 

Т.12. Притужби на рад инспектора од стране надзираних субјеката није било. 



 

 


