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УВОД 

 

Градска општина Црвени Крст заузима северозападни део Града Ниша у површини 

од 181,53км2  и бројем становника од 33.452. По структури чине је 3 градске и 23 сеоске 

јединице месне самоуправе. У градском делу општине живи 8.882 становника углавном у 

породичним кућама. Скоро трећину овог броја чине припадници Ромске националне 

заједнице настањени углавном у МК 12. фебруар. Остатак од 24.530 становника живи у 23 

сеоска насеља. Градску општину Црвени крст карактерише са једне стране велики број 

образовних и културно историјских објеката Града Ниша, највећа индустријска зона у 

граду, развијена саобраћајна инфраструктура, док са друге стране изузетно лоша 

комунална инфраструктура.  Почев од градског подручја са веома лошом канализационом 

мрежом (тамо где она постоји) и практично без топловодне мреже (осим једног малог 

дела), на сеоском подручју је слика драстично лошија. Још увек постоји одређени број 

села која немају решено снадбевање здравом пијаћом водом, канализациона мрежа 

уопште не постоји, много је неасфалтираних улица, гробља су неуређена итд. Оваквој 

ситуацији подређен је инспекцијски надзор комуналне инспекције који се у највећој мери 

своди на комунални ред у градском подручју, заузећа површине јавне намене у 

централном делу градског подручја и проблеме са водоводом, канализацијом и држањем 

домаћих животиња на сеоском и неразвијеном делу градског подручја. 

Годишњи план инспекцијског надзора комуналних инспектора Службе за 

инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Управе Градске 

општине Црвени крст за 2018. годину сачињен је у складу са чланом 10. Закона о 

инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015). Годишњи план инспекцијског 

надзора садржи општи приказ задатака и послова комуналног инспектора, Службе за 

инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Управе Градске 

општине Црвени крст у 2018. години, непосредне примене закона и других прописа, те 

праћење стања на  територији Градске општине Црвени крст из области надзора 

комуналне инспекције. 

Сврха доношења годишњег плана инспекцијског надзора комуналних инспектора 

Службе за инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Управе 

Градске општине Црвени крст за 2018. годину је повећање ефикасности и 

транспарентности, као и јачање поверење грађана у Управу Градске општине Црвени крст 

као дела локалне самоуправе Града Ниша и иста подразумева:  

1. Непосредну примену закона и других прописа, 

2. Спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у првом 

степену, 

3. Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 



4. Превентивно деловање инспекције као једно од стредстава остварења циља 

инспекцијског надзора. 

Комунална инспекција Службе за инспекцијске, комунално – стамбене и 

имовинско правне послове Управе Градске општине Црвени крст обавља послове на 

подручју Градске општине Црвени крст, са седиштем у Нишу, Бул. 12. фебруар 89.  

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и 

других прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 

планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјекта, очекивани обим редовног и ванредног 

инспекцијског надзора као и друге елементе од значаја за планирање и вршење 

инспекцијског надзора. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима 

који се планирају остварити у 2018. години, а који су везани за програмске активности 

комуналне инспекције Службе за инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско 

правне послове Управе Градске општине Црвени крст, одговорност за реализацију 

задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 

Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и 

техника како је то прописано законским и подзаконским актима који су темељ за 

поступање инспекције, уз коришћење контролних листа, а сразмерност у инспекцијском 

надзору се према томе изражава и остварује кроз градацију инспекцијских мера 

(превентивне, корективне и репресивне мере) које инспекције изричу, односно 

предузимају. 

Скупштина Града Ниша донела је 07.10.2016. године Решење о образовању 

комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 

Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 115/2016). Циљ образовања комисије је 

обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања 

инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора између инспекција које 

врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Градске управе Града 

Ниша. 

Послови, задаци и превентивне мере из делокруга односно Годишњег плана 

инспекцијског надзора, комуналног инспектора Службе за инспекцијске, комунално – 

стамбене и имовинско правне послове Управе Градске општине Црвени крст,  обављају се 

свакодневно како у свом седишту тако и на терену на подручју Градске општине Црвени 

крст. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 Комуналну инспекцију сачињавају шест комуналних инспектора и шеф Службе за 

инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Управе Градске 

општине Црвени крст. Радом комуналне инспекције руководи шеф Службе за 

инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Управе Градске 

општине Црвени крст који је за свој рад непосредно одговоран начелнику Управе Градске 

општине Црвени крст. Комуналну инспекцију чине кадрови различитих струка од којих је 

шест са високом стручном спремом и један са вишом стручном спремом. Сви имају 

положени државни стручни испит, петоро има положен испит за тржишног инспектора и у 

складу са тим овлашћења из Закона о трговини, троје инспектора, који су имали обавезу, 

положили су испит за инспектора у складу са Законом о инспекцијском надзору.  

 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

ЗАКОНИ: 

 Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), 

 Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015) 

 Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), 

 Закон о трговини (Сл.гл. РС бр. 53/10 и 10/13) 
 Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016), 
 Закон о оглашавању ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016), 
 Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016). 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША: 

1. Одлука о комуналним делатностима (“Службени лист Града Ниша”, број 32/07-

пречишћен текст, 40/07, 11/09 и 66/2010), 

2. Одлука о комуналном реду („Сл. лист Града Ниша“ бр.57/2014, 18/2017)   

3. Одлука о водоводу и канализацији (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05, 

18/2017), 

4. Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном 

енергијом (''Сл.лист Града Ниша'', бр 39/2017) 

5. Одлука о димничарским услугама (“Службени лист Града Ниша, број 89/05 и 

38/10), 

6. Одлука о пијацама (“Службени лист Града Ниша”, број 89/05 - пречишћени текст), 

7. Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и управљању 

комуналним отпадом  Града Ниша  (Сл.лист Града Ниша“ бр. 3/14 и 18/2017) 



8. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (“Службени лист Града 

Ниша”, број 89/05 и 38/10) 

9. Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина 

(“Службени лист Града Ниша”, број 89/05, 38/10 и 18/2017), 

10. Одлука о јавној расвети (“Службени лист Града Ниша”, број 23/95, 13/01), 

11. Одлука о управљању јавним паркиралиштима (“Службени лист Града Ниша”, број 

139/2017), 

12. Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улица, тргова и 

зграда (“Службени лист Града Ниша”, број 81/10-пречишћени текст ), 

13. Одлука о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на 

територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр.10/2015)   

14. Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији 

Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр.98/2015)   

15. Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији  Града Ниша  

(Сл.лист Града Ниша“ бр. 10/15 и 18/2017) 

16. Одлука о постављању мањих  монтажних објеката на јавним површинама на 

територији града Ниша (''Сл. лист града Ниша'', бр. 3/2008, 98/2015 и 155/2016) 

17. Одлука о оглашавању („Сл. лист Града Ниша“ бр. 102/2013, 72/2017)   

18. Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији 

Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 44/2015) 

19. Одлука о општим правилима Кућног реда у стамбеним и стамбено -пословним 

зградама на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 139/2017) 

20. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим 
предметима („Службени лист Града Ниша“ бр. 57/2014) 

21. Одлука о комуналној инспекцији на територији Града Ниша ("Службени лист Града 

Ниша" број 76/2009) 

22. Одлука о локалним комуналним таксама ("Службени лист Града Ниша" број 

102/2014, 90/2015 и 138/2017) 

 

ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ (ВЕЋА) ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ: 

1. Одлука о условима за држање домаћих животиња на подручју градске општине 

Црвени Крст (Сл. лист Града Ниша“ бр. 11/2007) 

2. Одлука о сеоским водоводима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 55/2005 и 116/2017)   

3. Одлука о сахрањивању и гробљима у селима на подручју Градске општине Црвени 

крст ("Службени лист Града Ниша" број 29/2011) 

4. Одлука о јавним чесмама („Сл. лист Града Ниша“ бр.55/2005)   

 

 



РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА И ТРАЈАЊЕ ФАЗА  
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

 
 

На следећој табели је приказана расподела расположивих дана за спровођење 
инспекцијских надзора и службених контрола у 2018. години: 
 

 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских 
надзора и службених контрола у 2017. години 

Укупан број дана у години 365 

Викенди 105 

Годишњи одмори 30 

Празници 12 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 218 

 
 

 Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора /службене 
контроле су добијени на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на 
терену: 
 
 

Инспекцијски надзор/ 
службена контрола 

утрошено време у минутима 

Фаза % утрошеног времена дневно недељно 

Техничка припрема 5 24 120 

Документацијски  преглед 15 72 360 

Физички преглед 50 240 1200 

Издавање писмена 25 120 600 

Манипулативни пословни 5 24 120 

УКУПНО: 480 2400 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
 

р.б. 
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕДОВНИХ 

ИНСПЕКЦИЈСКИХ КОНТРОЛА 
период рада учесталост рада 

1. 
Надзор над раскопавањем површине јавне 
намене 

јануар - 
децембар 

континуирано 

2. Контрола сливника атмосферске канализације 
јануар - 

децембар 
континуирано 

3. 
Прикључивање корисника на нову 
канализациону мрежу 

након пуштања у 
функцију 

интензивно 

4. Контрола јавне хигијене 
јануар - 

децембар 
континуирано 

5. 
Контрола сакупљања и одлагања комуналног 
отпада 

јануар - 
децембар 

повремено 

6. Уређење и одржавање јавних зелених површина март - октобар континуирано 

7. 
Уређење и одржавање гробља у Доњем 
Комрену и Поповцу 

април - октобар повремено 

8. 
Уклањање нерегистрованих возила са површине 
јавне намене 

јануар, март, 
новембар 

повремено 

9. Уклањање возила са  јавне зелене површине 
јануар - 

децембар 
повремено 

10. 
Уклањање снега и леда са површине јавне 
намене и површине у јавном коришћењу 

у зимским 
месецима 

по потреби 

11. 
Контрола исправности опреме за игру и 
рекреацију, клупа, корпи за отпатке и сл. 

март - септембар повремено 

12. Контрола исправности јавних чесми и фонтана 
април - 

септембар 
повремено 

13. 
Надзор над постављеним киосцима на 
површини јавне намене 

јануар - 
децембар 

континуирано 

14. 
Надзор над постављеним летњим баштама на 
површини јавне намене 

април - октобар континуирано 

15. 
Надзор над постављеним тезгама на површини 
јавне намене 

август континуирано 

16. 
Контрола постављених расхладних уређаја, 
витрина и изложбених пултова на површини ј.н. 

јануар - 
децембар 

континуирано 

17. 
Контрола постављених апарата, аутомата, 
дечијих аутомобила и сл. на површини ј.н. 

мај - септембар континуирано 

18. 
Контрола постављених монтажно демонтажних 
објеката 

јун - септембар по потреби 



19. Уништавање коровске биљке Амброзија јун - август повремено 

20. 
Контрола објеката и средстава за оглашавање на 
отвореном простору 

јануар - 
децембар 

континуирано 

21. 
Контрола одржавања споменика и спомен 
обележја 

април - октобар повремено 

22. Надзор по одлуци о Зоохигијени 
јануар - 

децембар 
повремено 

23. Сузбијање ванпијачне продаје 
јануар - 

децембар 
континуирано 

24. Контрола регистрације стамбених заједница јануар - април интензивно 

 

 

ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за 
инспекцијски надзор - инспекцијске контроле, предузимање превентивних мера према 
надзираним субјектима, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и 
контролу истих и других активности у оквиру рада Службе за инспекцијске, комунално 
стамбене и имовинско правне послове Градске општине Црвени крст, спроводе се и 
непланиране активности за које је такође потребно планирати потребно време. 

Непланиране активности се извршавају у ванредним инспекцијским прегледима,  
а односе се на пријаве грађана писаним поднесцима, електронском поштом, телефоном, 
као и непосредним запажањем инспектора на терену. Ванредним инспекцијским 
прегледима контролисаће се по потреби све оне активности које нису на списку редовних 
активности. По досадашњем искуству највећи број ванредних предмета односиће се на 
контролу држања домаћих животиња, контролу водовода и канализације на сеоском 
подручју итд. Процена је да ће се око половина предмета у 2018. години односити на 
ванредни инспекцијски надзор.  
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

 Поред инспекцијских контрола и вођења поступка инспекцијског надзора, 

Комунална инспекција Службе за инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско 

правне послове Градске општине Црвени крст, редовно ће обављати и следеће 

активности: 

 превентивно деловање, 

 праћење стања, 

 анализа ризика, 

 сарадња са другим органима, 

 праћење прописа, 

 едукације, 

 састанци, 

 архивирање предмета, 

 активности ван делокруга комуналне 

инспекције по налогу Начелника Управе 



ОПШТИ ЦИЉЕВИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 

 
 

 

 

Коментар: Тенденција смањења броја 

нелегалних корисника

комуналних услуга

Коментар: Тенденција смањења броја 

непрописних заузећа јавне површине

Коментар: Тенденција повећања броја 

редовних инспекцијских надзора у 

укупном броју надзора

Коментар: Тенденција смањења броја 

непрописног држања домаћих 

животиња

алтернатива: 

индикатор 3.1

Проценат надзора без утрвђених 

неправилности
базна вредност 2017. 2018. 2019.

Индикатор 3.1

Ниво законитости и безбедности у 

области држања домаћих животиња
базна вредност 2017. 2018. 2019.

Укупан број извршених

инспекцијских надзора

Циљ бр.3
3. Унапређење законитости и безбедности надзираних субјеката у области држања домаћих 

животиња

 индикатор 2.2

Проценат редовних инспекцијских 

надзора у укупном броју надзора
базна вредност 2017. 2018. 2019.

алтернатива: 

индикатор 2.1

Проценат непрописних заузећа јавне 

површине
базна вредност 2017. 2018. 2019.

Циљ бр.2 2. Унапређење законитости и безбедности надзираних субјеката у области заузећа  јавне површине

Индикатор 2.1

Ниво законитости и безбедности 

заузећа  јавне површине
базна вредност 2017. 2018. 2019.

Укупан број извршених

инспекцијских надзора

Проценат надзора без утрвђених 

неправилности
базна вредност 2017. 2018. 2019.

алтернатива: 

индикатор 1.1

2019.

Укупан број извршених

инспекцијских надзора

Индикатор 1.1

1. Унапређење законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката у области 

примене прописа утврђених законом и одлукама Града Ниша и Градске општине Црвени крст у 

области обављања комуналних делатности 

Циљ бр.1

Ниво законитости у константном и 

функционалном обављању комуналних 

делатности

базна вредност 2017. 2018.



СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 

 

р.
б. 

специфични 
циљеви 

задатак / активност индикатори резултата рок документи 

  

Шта желимо 
постићи? 

Како ћемо постићи 
специфичне циљеве? 
Које специфичне 
задатке/активности 
морамо предузети? 

Како меримо 
задатке/ 
активности? 

Када ће 
активности/ 
задаци 
бити 
завршени? 

  

1. 

Спровођење 
Закона и Одлука 
града Ниша и 
Градске општине 
Црвени крст у 
комуналној 
области 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућеним 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Закони РС и 
одлуке Града 

Ниша и 
Градске 
општине 

Црвени крст 



2. 

Предузимање 
мера и контрола 
постављања 
мањих 
монтажних 
објеката на 
површинама 
јавне намене на 
подручју Градске 
општине Црвени 
крст 
1. Баште 
угоститељских 
објеката, 
2. киосци, 
3. тезге 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
постављању 

мањих  
монтажних 
објеката на 

јавним 
површинама 

на територији 
града Ниша 
(''Сл. лист 

града Ниша'', 
бр. 3/2008, 
98/2015 и 
155/2016) 

3. 

Предузимање 
мера и контрола 
постављања 
објеката и 
уређаја на 
површинама 
јавне намене на 
подручју Градске 
оптине Црвени 
крст:  
жардињере, 
расхладни 
уређаји, апарати, 
аутомати и 
банкомати, 
изложбени 
пултови, 
монтажно - 
демонтажни 
објекти, опрема 
за игру и 
рекреацију итд. 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
комуналном 

реду („Сл. 
лист Града 

Ниша“ 
бр.57/2014, 
98/2015 и 
18/2017)   



4. 

Предузимање 
мера и контрола 
постављања  
објеката и 
средстава за 
оглашавање на  
подручју Градске 
оптине Црвени 
крст 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
оглашавању 

(„Сл. лист 
Града Ниша“ 
бр. 102/2013 

и 72/2017)   

5. 

Контрола 
одржавања 
комуналног реда 
и предузимање 
мера по питању: 
опште 
уређености 
насеља и 
раскопавања 
површина јавне 
намене 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
комуналном 

реду („Сл. 
лист Града 

Ниша“ 
бр.57/2014, 
98/2015 и 
18/2017) 



6. 

Предузимање 
мера 
и контрола 
услова 
држања 
домаћих 
животиња на 
подручју Градске 
оптине Црвени 
крст 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски, 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
условима за 

држање 
домаћих 

животиња на 
подручју 
градске 
општине 

Црвени Крст 
(Сл. лист 

Града Ниша“ 
бр. 11/2007) 

7. 

Предузимање 
мера и контрола 
вршења и  
коришћења 
комуналних 
услуга водовода 
и канализације 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
водоводу и 

канализацији 
(“Службени 
лист Града 

Ниша”, број 
89/05 и 

18/2017), 
Одлука о 
сеоским 

водоводима 
(„Сл. лист 

Града Ниша“ 
бр. 55/2005)   



8. 

Предузимање 
мера и контрола 
заштите чистоће 
на површинама 
јавне намене и 
управљања 
комуналним 
отпадом 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
одржавању 
чистоће на 

површинама 
јавне намене 
и управљању 
комуналним 

отпадом  
Града Ниша  

(Сл.лист 
Града Ниша“ 

бр. 3/14 и 
18/2017) 

9. 

Предузимање 
мера и контрола 
уређења и 
одржавања 
паркова, зелених 
и рекреационих 
површина и 
обавезе 
вршиоца 
комуналне 
делатности и 
извођача радова 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
уређењу и 

одржавању 
паркова, 

зелених и 
рекреационих 

површина 
(“Службени 
лист Града 

Ниша”, број 
89/05, 38/10 и 

18/2017) 



10. 

Предузимање 
мера и 
уклањање 
непрописно 
паркираних и 
нерегистваних 
возила  

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
комуналном 

реду („Сл. 
лист Града 

Ниша“ 
бр.57/2014, 
98/2015 и 
18/2017), 
Одлука о 

управљању 
јавним 

паркиралишт
има 

(“Службени 
лист Града 

Ниша”, број 
139/2017) 

11. 

Предузимање 
мера и контрола 
законских 
одредби о 
становању (осим 
регистрације) и 
поштовања 
кућног реда у 
стамбеним 
зградама 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Закон о 

становању и 

одржавању 

зграда ("Сл. 

Гласник РС" бр. 

104/2016) и           

Одлука о 

општим 

правилима 

кућног реда у 

стамбеним и 

стамбено -

пословним 

зградама на 

територији 

Града Ниша 

("Службени 

лист Града 

Ниша" број 

139/2017) 

 



12. 

Контрола 
обављања 
трговине ван 
продајног 
објекта, 
истицања 
пословног имена 
и истицања и 
придржавања 
радног времена 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор, службене 
саветодавне посете, 
сарадња са другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
2. Број дописа упућених 
другим надлежним органима 
у односу на укупан број 
инспекцијских надзора, 
3. Број сачињених службених 
белешки у односи на укупан 
број инспектора, 
4. Број сачињених 
обавештења у односу на 
укупни број инспектора, 
5. Број донетих решења о 
извршењу у односу на укупан 
број предмета, 
6. број издатих прекршајних 
налога (захтева за покретање 
прекршајног поступка) у 
односу на укупан број 
инспекцијских надзора 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Закон о 
трговини  

("Сл. Гласник 
РС" бр. 

53/2010 и 
10/2013), 
Одлука о 

комуналном 
реду („Сл. 
лист Града 

Ниша“ 
бр.57/2014, 
98/2015 и 
18/2017)   

13. 

Предузимање 
мера и контрола 
вршења 
комуналне 
делатности 
Зоохигијена 

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор,  сарадња са 
другим 
надлежним инспекцијама, 
правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом и 
комуналном полицијом. 

1. Број донетих решења           
2. Број извршених решења 

Континуирано 
и по поднетим 
представкама, 
временски рок 
назначен у 
решењу 

Одлука о 
обављању 
комуналне 
делатности 
зоохигијене 

на територији  
Града Ниша  

(Сл.лист 
Града Ниша“ 

бр.10/15 и 
18/2017) 

14. 

Предузимање 
мера и контрола 
регистрације 
стамбених 
заједница и 
именовања и 
регистрације 
управника 
стамбених 
заједница  

Редовни, ванредни, 
контролни и допунски 
теренски и канцеларијски 
инспекцијски надзор, 
превентивни инспекцијски 
надзор,  сарадња са 
регистратором стамбених 
заједница 

1. Број сачињених записника у 
односу на укупан број 
стамбених заједница                
2. Број донетих решења у 
односу на укупан број 
стамбених заједница                  
3. Број пријава за увођење 
принудне управе у односу на 
укупан број стамбених 
заједница         

Континуирано,  
временски рок 
април 2018. г. 

Закон о 
становању и 
одржавању 
зграда ("Сл. 
гласник РС", 

бр. 104/2016), 

15. 

Обука, 
оспособљавање, 
усавршавање 
инспектора 

Испит за инспекторе, 
обуке, семинари, 
радионице 

1. Број инспектора са 
положеним (признатим) 
испитом за инспекторе у 
односу на укупан број 
инспектора,                                      
2. Број неформалних обука у 
односу на број инспектора 

повремено   



16. 
Превентивно 
деловање 
инспекције 

Правовремено 
информисање 
јавности : 
1. Објављивањем важећих 
прописа, планова 
инспекцијског надзора и 
контролних листа 
2. Пружањем стручне и 
саветодавне подршке 
надзираном субјекту  
3. Предузимање 
превентивних 
инспекцијских надзора, 
4. Постављање 
информација на 
званичном Веб сајту 
инспекције 

1. број стручних саветодавних 
посета у укупном броју 
предмета,         2. број 
објављених информација, 
аката о примени прописа и др. 
на веб сајту и средствима 
јавног информисања 

континуирано    

 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017.годину, вршена 

је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе 

стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, као и на основу 

информација и добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и 

организација, што је и представљено табеларно, а исто обрађено и  представљено у 

контролним листама. 

 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 

 

3 

 

4 5  

 

 

 



ЛЕГЕНДА: 

1 Јавна расвета, услови и начин снабдевања топлотном енергијом, јавна 
паркиралишта 

2 Споменици и спомен обележја, означавање места, улица и зграда, пијаце, јавне 
зелене површине, димничарске услуге, јавне чесме, извођење кућних 
љубимаца 

3 Зоохигијена, кућни ред, паркирање нерегистрованих возила, сеоска гробља, 
сеоски водоводи, оглашавање на отвореном простору, тезге, пречишћавање и 
дистрибуција воде, раскопавање површина јавне намене 

4 Држање домаћих животиња, киосци, летње баште, одвођење отпадних вода, 
паркирање возила на јавној зеленој површини, регистрација стамбених 
заједница 
 

5 Нерегистровани субјекти (чл. 33. Закона о инспекцијском надзору), јавна 
хигијена, комунални ред, трговина ван продајног објекта 

 

 

 

ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 

 На основу годишњег плана инспекцијског надзора Комунална инспекција Службе 

за инспекцијске, комунално – стамбене и имовинско правне послове Градске општине 

Црвени крст сачиниће оперативне – месечне планове у којима услед усклађивања са 

новонасталим околностима може доћи до извесних одступања и измена у погледу 

обављања активности, процене ризика итд. 

 

У Нишу, јануара 2018. год. 

 

 

Шеф службе за инспекцијске, комунално-стамбене и   

                   имовинско правне послове ГО Црвени крст 

 

                                                                       _____________________________ 

                                                                              Владимир Величковић 


