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УВОД 

 

Документ садржи годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске 

послове градске управе града Крушевца, Комуналне инспекције у спровођењу 

инспекцијског надзора из изворне надлежности града Крушевца за 2023.годину. 

План је донет је на основу члана 8.ст.3. Закона о инспекцијском надзору 

(„Сл.гласник РС“, 36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018).      

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака, учесталост и 

обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од степена ризика, 

територијално подручје, процењен ризик за надзиране субјекте односно делатности, период 

у коме ће се вршити инспекцијски надзор, облик инспекцијског надзора, податке о 

ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење инспекцијског надзора, 

планиране мере и активности превентивног деловања инспекције, планиране мере и 

активности за спречавање обављања делатности и вршења инспекцијских надзора код 

нерегистрованих субјекта, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора.  

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Градске управе града Крушевца је 

повећање ефективности у раду и транспарентности, као и јачање поверења грађана у 

локалну самоуправу града Крушевца. 

     

I. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

 Бр. извршиопца 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

 

 

1 

 

ИЗВРЖИЛАЦ ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

1 

 

ДАКТИЛОГРАФ 

 

2 

 

ГЛАВНИ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

 

1 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ - за 

саобраћај и путеве у звању САВЕТНИК 

2 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ - 

најсложенији управно надзорни послови 

одржавања и коришћења комуналних 

објеката у звању САВЕТНИК 

 

9 

 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ - 

најсложенији управно надзорни послови 

одржавања и коришћења комуналних 

објеката у звању МЛАЂИ САВЕТНИК 

3 



 

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ  - мање 

сложени управно надзорни послови из 

области комуналне инспекције у звању 

САРАДНИК 

 

 

 

1 

 

 

 

 РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ    

НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У 2023.години.  

 

Укупан број дана у години  365 дана 

Викенди у току године 106 дана 

Годишњи одмори 35 

Празници у 2023.год. 8 дана 

Укупно радних дана 251 дана 

Инспекцијских надзора / по инспектору 325 часова 

Едукација, семинари 15 дана 

Састанци 10 дана 

Непланиране активности и ванредни инспекцијски надзор 148 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 Комуналне инспекције, 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. 

  

 

II. ИНФОРМАЦИЈА О ОБЛИЦИМА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

 

У току 2023.године инспектори вршиће теренски и канцеларијски надзор. Теренски 

инспекцијски надзор ће се вршити изван службених просторија инспекције, на лицу места, 

места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, 

просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и др., акте и 

документацију надзираног субјекта. Канцеларијски надзор ће се вршити у службеним 

просторијама инспекције, увидом у акте, податке и достављену документацију надзираног 

субјекта. Који облик надзора ће се спроводити зависиће од конкретне ситуације на основу 

процене поступајућег инспектора.  

 

Редован и ванредни инспекцијски надзор   

  



Редован - планиран инспекцијски надзор  - врши се према годишњем плану 

инспекцисјког надзора свакодневно у трајању од три сата  

  

Ванредни инспекцијски надзор  - врши се: када је неопходно да се, сагласно 

делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне 

опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно 

ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне 

приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или 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 (пријаве грађана, телефонски позиви и 

електронским путем)  

  

Допунски инспекцијски надзор  - врши 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  

  

Контролни инспекцијски надзор  - врши се ради утврђивања извршених мера које 

су предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или 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. 

III. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У 2023. ГОДИНИ 

 

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

гласник РС", бр.88/2011, 104/2016 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, 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 јавном водоводу и канализацији („Сл.лист града Крушевца“, 4/2019 и 3/2021) 

 - 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, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) 

-. 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 путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон) 

-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“, бр.6/2020 и 14/2022)  

 

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)    

 

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

аутентично тумачење).    

 

 

 

 

 



Редни 

број 

ОБЛАСТ 

НАДЗОРА 

АКТИВНОСТИ УЧЕСТАЛОСТ 

Период 

инспекцијског  

надзора 

Процена 

ризика 

1. Спровођење 

Закона и Одлука 

града Крушевца у 

комуналној 

области 

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 

правосудним органима, тужилаштвом и 

ПУ и комуналном полицијом 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) и 

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

-територија 

града Крушевца 

 

2. Одлука о уређењу 

града  

 

Урбани покретни објекти: 

јавни часовници, клупе и корпе за 

смеће, украсне  жардињере и стубови, 

кугле, ограде и друге врсте запрека на 

јавним површинама и покретни објекти 

за рекреацију као и надстрешнице за 

склањање људи у јавном превозу и 

заштитне ограде на јавним површинама 

за спорт и рекреацију. 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

-територија 

града Крушевца 

 

Висок 

степен 

ризика 

 

 

3. Одлука о уређењу 

града 

Киосци, покретне тезге, расхладни 

уређаји, типски апарати, покретни 

апарати за игру и забаву, летње и 

зимске баште, тенде, перде, изложбени 

пултови, рекламне ознаке, покрени 

објекти за извођење забавних програма, 

камиони и миксери, кранови, заштитне 

ограде на јавним површинама у 

функцији градилишта 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

- територија 

града Крушевца 

Висок 

степен 

ризика 

 

4. Одлука о 

одржавању 

чистоће и 

подизању и 

одржавању 

зелених 

површина на 

територији града 

Крушевца   

 

- Јавне и остале површине  

- Јавна хигијена  

(редовно одржавање хигијене – 

чишћење и прање улица и 

тргова) 

-  Уклањање дивљих депонија на 

градском и сеоском подручју 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

 

Средњи 

степен 

ризика 

 



(по захтевима МЗ, на основу 

представки грађана и по 

службеној дужности) 

- Зелене површине, (редовно 

одржавање јавних зелених 

површина, мобилијара и стаза)- 

по захтевима МЗ, на основу 

представки грађана и по 

службеној дужности  

- Раскопавање јавних површина и 

довођење у првобитно стање 

- Испуштање отпадних вода на 

јавне површине и изградња или 

санација септичких јама 

 

-територија 

града Крушевца 

5. Одлука о држању 

и заштити 

домаћих 

животиња и 

кућних љубимаца 

на територији 

града Крушевца 

 

 

Услови и начин  држања домаћих 

животиња: 

- Копитари и папкари 

- Живина и кунићи 

- Голубови 

- Пси и мачке 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

6. Одлука о 

обављњу 

делатности 

зоохигијене на 

територији града 

Крушевца 

- Контрола рада зоохигијенске  

Службе 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

7. Одлука о 

пијацама 

 

- Пијачни ред 

- Одржавање и опрема на 

пијацама 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-Нова,Стара 

пијаца, кванташ 

и бувља пијаца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

8. Одлука о 

паркиралиштима 

 

- Одржавање, коришћење и 

употреба јавних паркинга 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

Средњи 

степен 

ризика 



 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-подручје града 

Крушевца 

 

9. Одлука о 

гробљима и 

сахрањивању 

 

Одлука о 

погребним 

делатностима 

 

 

- Уређивање и одржавање 

- Погребна делатност 

Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

10. Одлука о радном 

времену 

угоститељских, 

трговинских и 

занатских 

објеката  

 

 

- Придржавање истакнутог 

радног времена 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

11. Одлука 

топлификацији 

 

 

- одржавање система даљинског 

грејања, 

-  изградња прикључног 

топловода и топлотне подстанице, 

-  прикључење на топловодну 

мрежу, 

-  почетак испоруке топлотне 

енергије, 

-  склапање Уговора о 

снадбевању топлотном енергијом, 

- снабдевање  и квалитет 

испоручене топлотне енергије, 

- неовлашћено коришћење 

топлотне енергије, 

- обавезе енергетског субјекта и 

купца   

 

-Континуирано 

(од 15.октобра 

до 15.априла) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

-подручје града 

Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

12. Одлука о општим 

правилима 

кућног реда у 

 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

Средњи 

степен 

ризика 



стамбеним и 

стамбено 

пословним 

зградама  

- кућни ред у стамбеним 

зградама 

- одржавање и коришћење 

заједничких просторија 

 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

- територија 

града Крушевца 

 

13.  Одлука о 

градском 

водоводу и 

канализацији 

 

- Пречишћавање и испорука 

воде  

- одвођење атмосферсикх и 

отпадних вода 

- одржавање фонтана и чесми 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

- територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

14. Одлука о 

димничарским 

услугама 

- димничарске услуге -Септембар и 

октобар 

- територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

15. Одлука о 

подизању и 

одржавању 

споменика, 

спомен обележја 

и мурала на 

територији града 

Крушевца 

 

- одржавање споменика 

- подизање споменика спомен 

обележја и мурала 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

16. Одлуке о  јавном 

линијском 

превозу на 

територији града 

Крушевца  

 

- организација и начин 

обављања линијског превоза, 

градског и приградског 

превоза путника 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

-територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

17. - Одлука о 

некатегорисаним 

путевима на 

територији града 

Крушевца 

 

 

- изградња, управљање, заштита, 

одржавање и коришћење 

некатегорисаних путева у 

општој употреби 

 

 

 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

Средњи 

степен 

ризика 

 



- изградња, управљање, заштита, 

одржавање и коришћење 

општинских путева и улица у 

граду 

 

- територија 

града Крушевца 

18. - Одлука о такси 

превозу путника 

на територији 

града Крушевца 

- Закон о превозу 

путника у 

друмском 

саобраћају 

 

 

- начин обављања и услови за 

обављање јавног превоза 

путника 

(посебно контрола такси 

превоза и ванлинијског превоза 

путника) 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

 

- територија 

града Крушевца 

Висок 

степен 

ризика 

 

19. Закон о трговини  

("Сл. Гласник 

РС", бр. 52/2019 

- у делу надзора над 

трговином ван продајног места,  

осим даљинске  

трговине, као и у погледу истицања  

пословног имена и 

придржавања радног времена 

 

-Континуирано 

(од јануара до 

децембра) 

 и  

по пријави 

физичког и 

правног лица 

- територија 

града Крушевца 

Средњи 

степен 

ризика 

 

20. Закона о 

угоститељству 

(„Сл.гласник 

РС“, бр.17/2019) 

 

Контрола обављања угоститељске  

делатности у објектима типа собе,  

станови, куће, апартмани, хостели и  

домаћој радиности 

Контрола наплате и уплате боравишне  

Таксе 

Истицање и придржавање прописаног радног 

времена у угоститељским објектима 

 

 

-Од марта до 

новембра 

 

Квартално 

(јануар, април, 

јул, октобар 

Јул, август 

- територија 

града Крушевца 

Висок  

степен 

ризика  

  

   

 

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. 

Позитивно мишљење на План инспекцијског надзора даје Министарство трговине, туризма 

и телекомуникације. 

 У градској управи града Крушевца 6 запослених  поседују лиценцу, тј. положен 

посебан стручни испит за тржишног инспектора, и то: начелник Одељења за инспекцијске 

послове, главни комунални инспектор и 4 комунална инспектора.  



У оквиру Одељења за инспекцијске послове ГУ Крушевац поверене послове 

туристичке инспекције, обављају овлашћени инспектори јединице локалне самоуправе у 

складу са чл. 80.ст.8. Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр.17/2019) и то: комунални 

инспектори (два инспектора). Позитивно мишљење на План инспекцијског надзора даје 

Министарство трговине, туризма и телекомуникације. 

   

 

 

 

IV. УЧЕСТАЛОСТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 

          У наведеном периду планира се  инспекцијски надзор – свакодневна контрола, над 

спровођењем: 

- Програма одржавања јавне хигијене у летњем периоду на подручју града 

Крушевца, који садржи и уклањање дивљих депонија на градском и сеоском 

подручју по захтевима МЗ, на основу представки грађана и по службеној 

дужности, 

- Програма одржавања јавне хигијене у зимском периоду на подручју града 

Крушевца,  

- Програма одржавање јавних зелених површина на подручју града Крушевца, 

- Програма одржавања атмосферске канализације на подручју града Крушевца, 

- Програм одржавања фонтана и јавних чесми града Крушевца, 

- Програма рада зоохигијенске службе,  

- Програму радова на одржавању и заштити јавних путева на подручју града 

Крушевца, као и одржавање истих по Плану зимске службе 

 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектори налажу извршење радова и 

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

 

Спровођење редовног инспекцијског надзора планира се у складу са Годишњим 

планом и вршиће се радним данима у радно време надзираног субјекта. Због учесталих 

подношења представки од стране физичких и правних лица планира се већи број 

ванредних инспекцијских надзора. Спровођење ванредног, допунског и контролног 

теренског и канцеларијског инспекцијског надзора  планира се 160 дана по 

инспектору. Обука, оспособљавање, семинари, едукације у вршењу инспекцијског 

надзора планирају се у складу са могућностима и учесталости организовања 

(планирано је пет дана) 

У току 2023.године планира се сарадња и заједничке акције са републичким 

инспекцијама, са ПУ Крушевац и Одељењем комуналне милиције.  

 

  

V. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Подразумева прикупљање и анализу података добијених из контролних листа и другим 

методама истраживања јавног мњења - анкетирање лица, мишљења са трибина, семинара и 

других едукативних скупова, састанака са пројектантским и извођачким организацијама у 



циљу упознавања јавности са прописима из ове области, иницирања њихових измена и 

допуна и друге послове према члану 8. Закона о инспекцијском надзору и на основу вођене 

евиденције о инспекцијском надзору сходно члану 43 истог закона.  

 

 

VI.  ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Превентивно деловање је један од начина остваривања циља инспекцијског надзора. 

Превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика, односно штетних 

последица и вероватноће њеног настанка. 

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. 

 

  

VII. 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 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018).     

Зависно од процењеног степена ризика утврђује се динамика и учесталост редовног и 

ванредног 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). 

 

Степем ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Одлука о уређењу града      

Одлука о одржавању чистоће и 

подизању и одржавању зелених 

површина на територији града 

Крушевца   

     

Одлука о обављњу делатности 

зоохигијене на територији града 

Крушевца 

     

Одлука о пијацама 

Одлука о паркиралиштима 

     

Одлука о гробљима и 

сахрањивању 

Одлука о погребним делатностима 

     

Одлука о радном времену 

угоститељских, трговинских и 

занатских објеката  

     

http://www.krusevac.rs/


Одлука о кућном реду у 

стамбеним зградама 

     

Одлука топлификацији      

Одлука о градском водоводу и 

канализацији 

     

Одлука о подизању и одржавању 

споменика, спомен обележја и 

мурала на територији града 

Крушевца 

     

Одлуке о  јавном линијском 

превозу на територији града 

Крушевца („Сл.лист града 

Крушевца 

     

Одлука о некатегорисаним 

путевима на територији града 

Крушевца 

     

- Одлука о такси превозу путника 

на територији града Крушевца 

- Закон о превозу путника у 

друмском саобраћају 

 

     

 

VIII. ЗАВРШНИ ДЕО ПЛАНА 

 

 План рада комуналне инспекције за 2023. 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 2023.годину, који ће се редовно  

ажурирати и контролисати у складу са потребама. 

 

  

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Снежана Радуловић 

 


