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УВОД 

 

Годишњи извештај о раду Одељења за инспекцијске послове градске управе 

града Крушевца за 2020.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 2020.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 

 

      1. Сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима ("Службени 

гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016), 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, 14/2019/др.одлуке и 6/2020), 

 - Одлука о пијацама („Сл.лист града Крушевца“, бр. 6/2020), 

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

 - Одлука о гробљима и сахрањивању („Сл.лист града Крушевца“, бр.14/2019-

пречишћен текст и 6/2020), 

- 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 и 6/2020), 

        - 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 обављњу 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 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 и 6/2020),  

- Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Крушевца 

(„Сл.лист града Крушевца“, бр6/2020)  

 

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

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

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

др.закон и 95/2018).  

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

и 9/2020-др.закон)    

8. Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл.гласник РС“, 

бр.15/2016, 68/2020 и 136/2020)                                            

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

   

Превентивно деловање: 

 

          Комунална инспекција је у 2020. години превентивним деловањем спречила 

или  битно умањила настанак штетних последица, нарочито 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. 

 

          Инспекцијским надзором над применом мера личне заштите од инфекције, 

ради сузбијања и спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS –CoV-2, комунални инспектори су у периоду од априла до новембра 

поступали превентивно и обештавали санитарну инспекцију за непоштовање мера 

личне заштите. Од новембра 2020.године чланом 46а став 4.и чланом 73. став 3. 

Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 

15/16, 68/20 и 136/20), прописана је надлежност комуналне инспекције и милиције 

за поступање по истом. 

 

 

 У 2020. години, комунална инспекција је обрадила укупно 2123 предмета и то: 

 

 

Број 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА 

 

БРОЈ ПРЕДМЕТА 

355  

ПРЕДСТАВКЕ ГРАЂАНА, 

ЗАХТЕВИ И ДОПИСИ 

 

 

713 

 

355 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

(Одлука о уређењу града - 

заузеће јавне површине) 

 

 

 

71 

 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Раскопавање јавне површине и 

враћање у првобитно стање 

 

310 

355 УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Отклањање неправилности 

(Одлука о чистоћи и подизању и 

одржавању зел. површина, 

Одлука о држању животиња и 

кућних љубимаца, Кућни ред у 

стамбеним зградама) 

 

 

 

162 

355  

Мере личне заштите за 

сузбијање ковид -19 

 

 

409 

355 Контрола прописаног радног 

времена угоститељских, 
 

354 



 

                                      

трговинских објеката и 

услужних радњи 

355  

Редован инспекцијски надзор 

 

 

47 

355  

ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ 

 

 

24 

 

          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, организовање и извођење традиционалне акције ,,Чисто 

лице града'' и уклањање депонија на следећим локацијама: Прилази граду, Јакшино 

игралиште, Ул. Тимочке буне, ул. Достојевског иза вртића, Паруновац код гробља, 

Дедина, депопнија иза Бивољског гробља и на прилазу гробљу, Чокотино брдо, 

Пањевац, Читлук код моста, Расадник код Бувље пијаце, сакупљање смећа на свим 

прилазима граду, 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, уређење СРП „Осредак“.  

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.  

Посађено садница дрвећа:    

- четинарских садница                1217 ком.            

- лишћарских садница                   673 ком.  

-  лишћарско шиб.                         1666 ком. 

- зимзелено  шиб.                           1508 ком. 

 

Посађено садница на Новом гробљу: 

- лишћарских                                    118 ком. 

- четинарских                                      70 ком.    

- лишћарско шиб.                             470 ком. 

- зимзелено  шиб.                               220 ком. 

Посађено цветног засада:                       4644 м2 

 

Парковске површине :               221.161 м2  

Остале зелене површине :       1250.000 м2    

 

     У току 2020.год.  ЈКП „Крушевац“ вршило је реконструкцију парка Багдала, у 

делу са минијатурама и према Јарболу, извршено је  постављање терена за боћање. 



 

                                      

У парку Костурница уређена је површина око новог споменика и  површина  парка 

за псе. 

     Нове зелене  површине подигнуте су у Великом Шиљеговцу и Мачковцу, садња 

садница четинара извршена је у Јасици. 

      Парковске клупе су, осим у парковима и градским насељима, постављене у 

насељеним местима :  Рибаре, Шавране, Здравиње, Модрица, В. Крушинце, Купци, 

Горњи и Доњи Степош, Пепељевац. 

    Теретане на отвореном постављене су у насељима Пејтон и Расадник и извршено 

је уређење зелених површина ( обнова травњака, садња садница, постављање 

клупа).  

     На Источној обилазници, поред спортског терена , постављена је дечија 

играоница и извршена обнова травњака . 

     После извршене реконструкције Дома Слободишта извршена је сетва траве.  

     Започето је уређење простора Дино парка  и  у површине у Паруновцу, у 

касарни, поред болнице. 

     Садња садница вршена је у дрворедима, парковима, око постојећих дечијих 

игралишта и теретана.  

     Садња садница на Новом гробљу вршена је у складу са пројектом „ 

Пошумљавање и стабилизација клизишта Ново гробље“ Одељења за инвестиције,  

привреду и заштиту животне средине ,  из средстава Министарства  за заштиту 

животне средине. 

     Постављено је 795 ком. заштитних стубића. 

     Метална украсна оградица постављена је у дужини од 2020 м. 

 

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

периоду за 2020.годинуод стране ЈКП“Водовод“ Крушевац очишћено је 1200 

сливника, 52 таложника и шахти, преко 1900м сливничких веза, као и испитивање и 

испирање 2800м цевовода. Извршено је 12 попунa недостајућих сливничких 

решетки и замењена 3 комплетна сливника, 3 шахт поклопца и 1 реконструкција 

23м неисправних сливничких веза.   

 

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.  

Од стране инспектора за саобраћај и путеве вршен је надзор над стањем 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.    Програма рада зоохигијенске службе  

 

Вршена је свакодневна контрола рада зоохигијенске службе. Поступајући по 

пријавама (писаним и телефонским), редовно су дати налози за нешкодљиво 

уклањања паса са јавних површина. 

 

6.   Програма 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 Санитарном инспекцијом, 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 

 

13 

 

 

Територија надзора 

 

              

Подручје града Крушевца          

  

         

 

           У току претходне године вршено је континуирано стручно усавршавање и 

оспособљавање  инспектора над применом Закона о инспекцијском надзору, 

похађали су обуку за примену Закона о заштити становништва од заразних 

болести, Закона о угоститељству,  као и покретање иницијатива за изменама и 

допунама градских Одлука и усаглашавање са важећим законима из области 

надлежности инспекције.  

 



 

                                      

          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 


