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Градска управа града Крушевца 

Одељење за инспекцијске послове 

02.12.2020. године 

КРУШЕВАЦ 

 

 

 

 На основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", 

број 36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018), Одељење за инспекцијске послове Градске 

управе града Крушевца доноси 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

КОМУНАЛНИХ ИНСПЕКТОРА 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области 

инспекцијског надзора и процени ризика. План се спроводи у складу и активностима 

утврђеним Законом о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 

36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018) 

            У складу са чл.46.  Закона о трговини ("Сл. Гласник РС", бр. 52/2019),  

 комунална инспекција градске управе Крушевац врши поверене послове , који се 

односе на инспекцијски надзор над трговином ван продајног објекта, осим даљинске 

трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања 

пословног имена.  

 

1. СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 

 Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове Градске управе града 

Крушевца, има територијалну надлежност на површини од 854 км2, на 101 насељено 

место обухваћено у 97 катастарских општина. Територију покривају  5 запослених, који 

поседују лиценцу, тј. положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, и то: 

Начелник одељења за инспекцијске послове, Главни комунални инспектор и 4 

комуналнa инспектора.  

 

2. ОСНОВНИ ЦИЉ, ЗАДАЦИ И ПОСЛОВИ  

Циљ овог плана је превентивно деловање и примена закона и других прописа ради 

спречавања незаконитих радњи над трговином ван продајног објекта, као и у погледу 

истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена а на основу 

контролних листа, чија примена је обавезна у вршењу инспекцијског надзора 

Задаци и послови комуналне инспекције обављаће се кроз теренске и 

канцеларијске облике инспекцијског надзора, на целој територији града Крушевца, по 

врстама инспекцијског надзора:  



 

- редовног инспекцијског надзора, свакодневно у потребном делу радног 

времена,  

- ванредног инспекцијског надзора , кроз предузимање хитних мера ради 

спречавања или отклањања непосредне опасности за животе и здравље људи, 

околину односно животну средину и по представкама грађана и других лица 

и у другим ситуацијама сходно члану 6. став 3. Закона о инспекцијском 

надзору, Потреба за ванредним инспекцијским надзором зависиће од пријава 

грађана и других субјеката, као и од периода у којима се врши појачана 

продаја ван продајног објекта.  

- допунског инспекцијског надзора, по службеној дужности и по захтеву 

надзираних субјеката 

-  контролног инспекцијског надзора, по службеној дужности ради 

утврђивања испуњавања наложених инспекцијских мера од стране 

надзираних субјеката у току редовног и ванредног инспекцијског надзора.  

- Мешовити инспекцијски надзор врши се истовремено као редован и ванредни 

надзор код истог надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног 

инспекцијског надзора делимично или у целости поклапају или су повезани. 

 

3. РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ    НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У 2020.години.  

 

Укупан број дана у години  366 дана 

Викенди у току године 101 дана 

Годишњи одмори 30 

Празници у 2021.год. 10 дана 

Укупно радних дана 261 дана 

Инспекцијских надзора / по инспектору 325 часова 

Едукација, семинари 15 дана 

Састанци 10 дана 

Непланиране активности и ванредни инспекцијски надзор 168 дана 

 

 

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

инспекцијски надзор, едукацију, састанке, извршење управних мера као и контролу 

истих и других активности у оквиру рада Одељења, спроводе се и непланиране 

активности за које је такође потребно планирати потребно време. Непланиране 

активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана или непосредним 

запажањем инспектора на терену. 



За постизање циља, неопходно је стручно усавршавање и едукација комуналних 

инспектора присуством на семинарима, радионицама и радним састанцима који буду 

организовани са тим циљем у планираном периоду. 

 

4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У 2021. години 

 

      Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције и планиране мере 

и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности супротно 

Закону о трговини и Закону о инспекцијском надзору, а на основу података активности 

претходне године, на основу процене ризика о инспекцијском надзору, комунална 

инспекција, планира следеће : 

Сходно овлашћењима комунална инспекција врши надзор над спровођењем: 

- ЗАКОНА О ТРГОВИНИ ("Службени гласник РС",52/2019) 

      -   Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/2015,44/2018-

др.закон и 95/2018)           -   Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", број 

65/2013, 13/2016 и 98/2016-УС) 

     -   Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016 и 

95/2018),  
   -  Одлуке о уређењу града („Сл.лист града Крушевца“, бр. ("Сл. лист града 

Крушевца", бр. 5/17- пречишћен текст,, 8/18 и 14/18) 

  
 
 

 

ОБЛАСТ НАДЗОРА 

 

 

ТЕРИТОРИЈА 

НАДЗОРА 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 

НАДЗОРА 

 

 

ПРОЦЕНА 

РИЗИКА 

Спровођење Закона о 

трговини 

Инспекцијским надзором 

на терену и у службеним 

просторијама инспекције 

(увидом у акте, податке и 

документацију 

надзираног субјекта), 

превентивно деловање,  

издавање акта о примени 

прописа, откривање 

нерегистрованих 

субјеката и мере према 

њима, мере за отклањање 

незаконитости, посебне 

мере наредбе, забране и 

заплене,  сарадња са 

другим надлежним 

инспекцијама и 

комуналном полицијом 

Од јануара до 

децембра 

 

Контрола обављања 

трговине на мало ван 

 

 

 

април и 

 

СРЕДЊИ 



продајног места:  

- у преносивим 

објектима типа 

киоска, тезге, штанда 

или на другим 

средствима или 

опреми која је 

релативно везана за 

одређено место; 

- са покретних средстава 

или опреме (амбулантна 

трговина) 

Подручје града Крушевца септембар 

 

 

-Контрола трговине на 

јавним површинама 

-контрола продаје 

пољопривредних 

производа 

Контрола продаје робе и 

сл. 

 

 

Подручје града Крушевца 

 

 

Од јануара до 

децембра 

Вашари у току 

године (април, 

јун, август и 

септембар) 

 

ВИСОК 

 

Контрола радног времена 

 

Подручје града Крушевца 

 

 

Од јануара до 

децембра 

НИЗАК ДО 

СРЕДЊИ 

 

Контрола истицања фирме 

 

Подручје града Крушевца 

 

 

Од јануара до 

децембра 

НИЗАК, 

НЕЗНАТАН 

 
5. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Подразумева прикупљање и анализу података добијених из контролних листа, сa 

семинара и других едукативних скупова и друге послове према члану 8. Закона о 

инспекцијском надзору и на основу вођене евиденције о инспекцијском надзору сходно 

члану 43. истог Закона.  

 

     6.ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Превентивно деловање је један од начина остваривања циља инспекцијског 

надзора. Овај вид деловања биће остварен кроз јавност у раду, а нарочито 

благовременим упознавањем надзираних субјеката са прописима и изменама и 

допунама прописа из ове области, пружањем стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима, саветодавним посетама, јавним трибинама, састанцима са 

надзираним субјектима и кроз друге видове овог деловања сходно члану 13.  Закона о 

инспекцијском надзору и предузимањем превентивних мера у складу са чланом 25. 

истог Закона. 

 

7. ПРОЦЕНА РИЗИКА У НАДЗОРУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Саставни део планирања и вршења инспекцијског надзора чини процена ризика. 

Процена ризика се врши према Уредби о заједничким елементима процене ризика у 



инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, број 81/2015). Зависно од процењеног 

степена ризика утврђује се динамика и учесталост редовног и ванредног инспекцијског 

надзора. Ради делотворнијег инспекцијског надзора, а тиме и сузбијање нелегалне 

продаје ван продајног места, усклађују се и Планови инспекцијског надзора. Поред 

праћења и анализе стања у области инспекцијског надзора, инструмент процене ризика 

су и контролне листе које користи комунална инспекција  и које су објављене на сајту 

града Крушевца (www.krusevac.rs). 

 

Процена ризика 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Контрола обављања трговине на 

мало ван продајног места:  

- у преносивим објектима 

типа киоска, тезге, штанда 

или на другим средствима 

или опреми која је релативно 

везана за одређено место; 

- са покретних средстава или 

опреме (амбулантна трговина) 

     

 

Контрола трговине на јавним 

површинама 

-контрола продаје 

пољопривредних производа 

Контрола продаје робе и сл. 

 

     

 

Контрола радног времена 

 

     

 

Контрола истицања фирме 

 

     

 

8. ЗАВРШНИ ДЕО ПЛАНА 

План рада комуналне инспекције за 2021. годину након усвајања на начин 

прописан Законом o инспекцијском надзору биће објављен на интернет страници-сајту 

града Крушевца, www.krusevac.rs. 

Одељење за инспекцијске послове Градска управе града Крушевца задржава право 

измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021.годину, који ће се 

редовно ажурирати и контролисати у складу са потребама. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Снежана Радуловић



 

 


