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УВОД 

Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове градске управе града 

Крушевца за 2019.годину, донет је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору 

(„Сл.гласник РС“, бр. 36/20154482018-др.закон и 95/2018).      

          Годишњи извештај садржи општи приказ извршених задатака и послова Одељења за 

инспекцијске послове у 2019.години, непосредном применом закона и других позитивних 

прописа као и праћењем стања на територији града Крушевца из области комуналне, 

грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине. 

 

1.  КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

      Сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

бр.88/2011 и 104/2016), Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр. 

36/20154482018-др.закон и 95/2018, Законом о општем управном поступку („Сл.гласник 

РС“, бр.18/2016 и 95/2018),  Комунална инспекција врши надзор над спровођењем 

позитивних прописа следећих градских Одлука: 

 - Одлука о комуналним делатностима („Сл.лист града Крушевца“, бр.10/12, 7/17 и 

11/2018)  

 - Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина на територији 

града Крушевца  („Сл.лист града Крушевца“, бр. 15/18- пречишћен текст), 

 - Одлука о пијацама („Сл.лист града Крушевца“, бр. 1/09, 8/12, 3/14 и 4/14), 

 - Одлука о паркиралиштима („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), 

 - Одлука о гробљима и сахрањивању („Сл.лист града Крушевца“, бр.01/2009, 8/2012, 3/14 

и 13/19), 

- Одлука о погребним делатностима („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), 

- Одлука о обављању делатности јавног осветљења („Сл.лист града Крушевца“, бр. 

13/2019), 

- Одлука о димничарским услугама („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), 

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

града Крушевца“, 14/2018 - пречишћен текст), 

        - Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града 

Крушевца („Сл.слист града Крушевца бр. 6/11, 3/14, 4/14 и 14/2019), 

       - Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Крушевца („Сл.лист града 

Крушевца“, бр. 14/2019), 

 - Одлука о уређењу града („Сл.лист града Крушевца“, бр. ("Сл. лист града Крушевца", бр. 

5/2017 - пречишћен текст, 8/2018 и 14/2018), 

 - Одлука о топлификацији („Сл. лист града Крушевца“, бр. 6/11), 

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

територији града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, бр. 4/2018), 

 - Одлука о градском водоводу и канализацији („Сл.лист града Крушевца“, 4/2019) 

 - Одлука о подизању и одржавању споменика, спомен обележја и мурала на територији 

града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр. 4/2010), 

2.  сходно Закону о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", 

бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др.закон и 83/2018) 

-. Одлука о  јавном линијском превозу на територији града Крушевца („Сл.лист града 

Крушевца“, бр.01/2009, 8/12, 3/14, 4/18 и 13/19) 

- Одлука о ауто - такси превозу путника на територији града Крушевца („Сл.лист града 

Крушевца“, бр.12/16- прећишљен текст, 15/16, 5/17 и 9/17) ,  

3. сходно  Закону о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2018) 



 

                                      

-Одлука о категоризацији општинских путева на територији града Крушевца(„Сл.лист 

града Крушевца“, бр.01/2009,7/13 и 11/13  

- Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Крушевца 

(Сл.лист града Крушевца“,бр.4/2014, 4/2015),  

3.  Закон о трговини ("Сл. Гласник РС", бр. 52/2019), 

4. Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр.17/2019), 

5. Законом о инспекцијском надзору , („Сл.гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон 

и 95/2018).  

6. Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/2016)    

7. Законом о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018).    

 

  -Превентивно деловање: 

          Комунална инспекција овог Одељења је у 2019. години извршила укупно 16 

превентивних деловања, где је својим поступањима спречила или  битно умањила настанак 

штетних последица и где је процена ризика незнатна или ниска: 

          Одлука о уређењу града - превентивно деловање се огледа у обавештењу оснивача 

угоститељских објеката да заузеће јавне површине врше по Одобрењу одељења за 

стамбено комуналне и имовинско правне послове. 

           Одлука о пијацама - обавештење закупаца тезги за поштовање реда на пијацама, 

           Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката - 

поштовање радног времена угоститељских објеката. 

          Одлука о одржавању чистоће и подизању и одржавању зелених површина - 

свакодневним обиласком терена са представницима ЈП, усменим налозима вршено је 

превентивно деловање, као и отклањање штетних последица у одржавању јавне хигијене, 

јавног зеленила и др. 

          Превентивно деловање се односи на пружању стручне и правне подршке надзираном 

субјекту или лицу које остварује одређена права, као и правовременом информисању 

јавности објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних 

листа преко званичног сајта града Крушевца. 

 

 У 2019. години, комунална инспекција је обрадила укупно 2051 предмета и то: 

 

 

Број 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА 

 

БРОЈ ПРЕДМЕТА 

355  

ПРЕДСТАВКЕ ГРАЂАНА И 

ДОПИСИ 

 

 

825 

 

355 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Раскопавање јавне површине и 

враћање у првобитно стање  

ЈКП „Градска 

топлана“ 

63 

ЈКП“Водовод“ 234 

Телеком 14 

ЕПС 14 

ТЕКГАС 5 

  УКУПНО 330 

355 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

(Одлука о уређењу града - заузеће 

јавне површине) 

 

 

 

67 



 

                                      

355  

Кућни ред у стамбеним зградама 

 

 

37 

355  

Редован инспекцијски надзор 

 

 

25 

355  

Превентивни инспекцијски надзор 

 

 

16 

355 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Отклањање неправилности 

(Одлука о чистоћи и подизању и 

одржавању зел. површина, Одлука 

о држању животиња и кућних 

љубимаца) 

 

 

 

716 

355 ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ Отпадне воде, држање 

животиња, заузеће 

јавне површине 

25 

Јавни превоз 

(такси) 

10 

УКУПНО 35 

 

          У наведеном периду вршен је инспекцијски надзор – свакодневна контрола, над 

спровођењем: 

 

1.Програма одржавања јавне хигијене у летњем и зимском периоду на подручју града 

Крушевца, обухвата чишћење и прање улица, уклањање уличног смећа, одржавање јавних 

тоалта и уклањање депонија на следећим локацијама: прилази граду, Јакшино игралиште, 

ул.Тимочке буне, ул. Достојевског иза вртића, Паруновац код гробља, Дедина, депонија 

иза Бивољског гробља и прилаз гробљу, Чокотино брдо, Пањевац, Читлук код моста, 

Расадник код Бувљака,од Ђуниса до Паруновца (вршено сакупљање смећа поред пута), 

Мала река код моста, Сушица поред моста, Текије код гробља, Мудраковац поред моста и 

гробља, Бела Вода поред каменолома, Шанац поред пута за Варварин и Макрешане код 

гробља. 

 

2.  Програма одржавање јавних зелених површина на подручју града Крушевца. 

Програмом је обухваћено одржавање Археолошког парка, парка Багдала, парка 

Пријатељства, тргова, скверова, кружних токова, линеарног зеленила дуж саобраћајница, 

насеља (14. октобар, УН, Расадник, Пејтон, Баре и др.). Укупан број обрађених захтева, 

који се односе на одржавање зелених површина је 210.  

У току године посађено је 5075,5м2 цветних засада и обновљено је  38.2018 м2  

травњака. 

Посађено садница дрвећа:    

- четинарских садница             1.008 ком.            

- лишћарских садница                581  ком.   ( од тога  112 из донације) 

 

Посађено шибља: 

- лишћарско                                 8212 ком. 

- зимзелено                                   3325 ком.         



 

                                      

 

Постављање надстрешница на аутобуским станицама:  4  ( Јошје, Кукљин, Гаглово, 

Трмчаре). 

 

      У току 2019. године вршена је реконструкција парка Багдала и Костурница,  и 

подизање нових зелених површина на припадајућим кружним токовима Трга Костурница. 

ЈКП“Крушевац“ извршило је обнову травњака , садњу цвећа, садњу четинарских и 

лишћарских садница, постављање мобилијара.       

      Подизање нових зелених површина извршено је у насељеним местима Текије, Кукљин, 

Шавране, Паруновац (испред МЗ), Шанац, Слатина,  Коњух ; кружни ток у Паруновцу, 

парк Пријатељства, Дом ученика, МЗ Цар Лазар, ул.Газиместанска. 

      Обнова травњака вршена је на локацијама: нас. УН,  Багдала,  Костурница, Шавране, 

Купци, улицама Балканска, Југ Богданова. 

      Постављање клупа са „П“ елементима,  24 ком., извршено је у Здравињу, Каонику, 

Кошевима, Мајдеву, Мудраковац; нас.УН, Расадник, полигон у ул.Аеродромској, 

      Садња садница вршена је у дрворедима, насељима, парковима ( недостајуће саднице ), 

и из донације на локацијама у  Пионирском парку , Багдали, Борјаку , Слободишту, 

шеталишту на Расини, падини Новог гробља .  

      Кошење јавних зелених површина вршено је у пероду од марта до месеца новембра и 

покошено је 2.509.631 м2. 

       У периоду од јула до месеца октобра вршено је кошење неуређених зелених површина, 

као и површина под коровском биљком амброзијом, и покошено је  107.865 м2.  

       Постављено је  112  ком. заштитних стубића. 

 

3.  Програма одржавања атмосферске канализације на подручју града Крушевца. У 

периоду за 2019.годину очишћено је 1500 сливника, 37 таложника и шахти, преко 2500м 

сливничких веза, као и испитивање и испирање 4500м цевовода. Извршено је 18 попунa 

недостајућих сливничких решетки и замењена 15 комплетна сливника, 2 шахт поклопца и 

1 комплетно новоизграђени таложник.  

4.  Програма оджавања општинских путева и улица у зимском периоду и Програма 

одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица на подручју града Крушевца у 

летњем периоду. Вршена је редовна контрола – стање путева у зимском периоду. У летњем 

периоду вршена је контрола редовног одржавања општинских и некатегорисаних путева и 

улица у граду. Стручни надзор над   реализацијом Програма врши ЈП урбанизам и 

пројектовање Крушевац 

5.    Програм рада зоохигијенске службе  

 

Број изгубљених - ухваћених паса у 2019. години.......137 комада 

 

Број паса који су збринути - удомљени у 2018. години.....60 комада 

 

 

6.   Програм одржавања јавне и декоративне  расвете.  Стручни надзор над   реализацијом 

Програма врши ЈП урбанизам и пројектовање Крушевац. За све поднеске грађана 

инспектори су налагали замену - поправку сијалица. Након постављања декоративне 

расвете извршен је редован преглед.  

7.    Програмом одржавања фонтана и јавних чесми. Програмом су обухваћене фонтане: 

Mаслачак, кружни ток Душанова, кружни ток Косовска, Трг фонтана, Трг косовских јунака 

(испред Дома синдиката и Суда). Одржавање јавних чесми: на Багдали, Костурници, у 

Видовданској улици, испред Суда, на Слободишту, у насељу Марко Орловић, у 

ул.Ломничке борбе, ОШ“Наде Марковић“.    



 

                                      

         У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектори су налагали извршење 

радова и отклањање уочених недостатака на терену, а у складу са наведеним Програмима. 

 

Координација са другим инспекцијама: 

 

          Координација рада  комуналне инспекције са другим инспекцијама је на високом 

нивоу, првенствено са Туристичком инспекцијом, грађевинском и инспекцијом за заштиту 

животне средине у склопу самог Одељења, као и са Одељењем комуналне полиције и 

Одељењем саобраћајне полиције ПУ Крушевац. 

 

 

Општи подаци    

ПОДАЦИ О ИНСПЕКТОРИМА 

 

Број инспектора  Главни комунални 

инспектор 

1 

 Комунални 

инспектори 

 

14 

 Извршитељ за 

стручно оперативне 

послове 

 

 

1 

 

Територија надзора 

 

              

Подручје града Крушевца          

  

         

 

           У току претходне године вршено је континуирано стручно усавршавање и 

оспособљавање  инспектора над применом Закона о инспекцијском надзору, изменама 

Закона о општем управном поступку, Закона о угоститељству,  као и покретање 

иницијатива за изменама и допунама градских Одлука и усаглашавање са важећим 

законима из области надлежности инспекције. У току 2019. године донете су: Одлука о 

паркиралиштима („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), измена Одлуке о гробљима и 

сахрањивању („Сл.лист града Крушевца“, бр.01/2009, 8/2012, 3/14 и 13/19), Одлука о 

погребним делатностима („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), Одлука о обављању 

делатности јавног осветљења („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), Одлука о 

димничарским услугама („Сл.лист града Крушевца“, бр. 13/2019), Одлука о градском 

водоводу и канализацији („Сл.лист града Крушевца“, 4/2019) и Одлука о обављaњу 

делатности зоохигијене на територији града Крушевца („Сл.лист града Крушевца“, бр. 

14/2019). 

 

          Због ефикасности и бољих резултата у вршењу инспекцијског надзора, инспектори у  

свом раду користе расположиве техничке и материјалне ресурсе (службене аутомобиле, 

фотоапарате , компјутере и сл.). 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Снежана Радуловић 


