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1. УВОД 

 
 Годишњи план инспекцијског надзора Одсека за инспекцијске послове 
општине Богатић за 2022.годину урађен је у складу са чланом 10.Закона о 
инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015). 
 Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и 
послова  Одсека за инспекцијске послове у 2022.години, непосредне примене закона 
и других прописа и праћења стања на територији општинеБогатић из надлежности 
комуналне инспекције.  
 Доношењем плана инспекцијског надзора повећаће се транспарентост рада 
Одсека за инспекцијске послове општинеБогатић, а такође ће омогућити 
превентивно деловање инспекције, праћење стања и предлагање мера за 
унапређење стања на терену. 
 Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним 
циљевима који се планирају остварити у 2022 . години а који су везани за програмске 
активности Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове. 
 
  

 2. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ЗА 2022.ГОДИНУ 
 
                                    КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  
 
 Послове из надлежности комуналне инспекције, као и инспекцијски надзор над 
применом дела закона из области трговине, врше комунални инспектори.  
 Комунални инспектор је самосталан у свом раду у границама овлашћења 
утврђених законом и одлукама Општине Богатић, а за свој рад је лично одговоран. 
 Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора 
прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и 
других правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже 
мере, издаје прекршајне налоге односно подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка. 
  
           Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” бр.18/2016) 
 Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр.88/11) 
 Закон о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/15) 
 Закон о прекршајима (“Сл.гласник РС” бр.65/13) 
 Закон о трговини (“Сл.гласник РС” бр.53/10 и 10/13) 
           Закон о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр.6/16) 
           Закон  о становању и одржавању станбених зграда (Сл.гласник РС бр.104/16) 
 Одлука о држању домаћих животиња (Сл.лист општине Богатић бр.10/2011). 
 Одлука о комуналним делатностима (''Службени лист општине Богатић“ 
бр.11/14. 
 Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на           
територији општине Богатић („Службени лист општине Богатић“ бр. 2011год.) 
  Одлука о општем кућном реду у стамбеним и станбено-пословним згрдама на 
територији општине Богатић(од 15.06.2017.г.) 
  
                              
 
 



 
                         План рада комуналне инспекције за 2022.годину 
 
ЈАНУАР: 
 

1. Израда годишњег извештаја о раду за претходну годину. 
2. Контрола обављања комуналне делатности-прикупљање смећа  ЈКП 

„Богатић“. 
3. Одржавање улица и путева 
4. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 

(продаја резаног дувана). 
5. Ванредни инспекц.надзор(захтеви,представке и отклањање непосредне 

опасности по комунални ред.)                                                                                                                                          
   

ФЕБРУАР: 
 
                 1.  Контрола обављања рада принудни и проф.управника у станб. 
зградама.       

       2. Одржавање улица и путева. 
                  3. Ванредни инспекцијски надзор(захтеви,представке и отклањање    
непосредне опасности по комунални ред). 

4.  Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине      
(продаја резаног дувана). 

 
МАРТ: 
                   1. Контрола обављања комуналне делатности-одржавање и санирање                                     
привр.депонија смећа ЈКП „Богатић“Богатић                      
                 2.  Контрола постојања и уклањања дивљих депонија смећа. 
                 3.  Ванредни инспекцијски надзор (захтеви,представке и отклањање    
непосредне опасности по комунални ред). 
                 4.  Службена саветодавна посета.                                                                                                                                                                                                                                
        5. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
          (продаја резаног дувана). 
   
АПРИЛ: 

1. Контрола одржавања комуналног реда на подручју општине Богатић- 
монтажни и привремени објекти на јавној површини и летње баште. 

2. Контрола обављања комуналне делатности-одржавање гробаља ЈКП 
Богатић. 

3.   Ванредни  инспекцијски надзор (представке,захтеви и отклањање     
непосредне опасности по комунални ред).                                                                                                                                                                      
4.   Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана). 
5.Превентивни инспекцијски надзор-Службена саветодавна посета. 

МАЈ: 
 

1. Контрола одржавања комуналног реда на подручју општине Богатић               
(контрола заузећа површина јавне намене-летње баште и друго).                                                                                                                                                                                           

                2.  Ванредни инспекцијски надзор (представке,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 
                 3. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана). 



                4.  Контрола постојања-уклањања дивљих депонија смећа. 
 
ЈУН: 
 

1. Контрола одржавања комуналног реда на подручју општине Богатић 
контрола заузећа површина јавне намене-(летње баште и друго).  

      2.  Ванредни инспекцијски надзор (представке,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 

                3. Контрола радног времена угост.трговин. и занатских објеката.  
                  4. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана) 
                  
ЈУЛ: 

1. Контрола одржавања комуналног реда на подручју општине 
Богатић.(летње баште на јавној површини). 

2. Ванредни инспекцијски надзор (представке ,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 

3. Контрола обављања комуналне делатности ЈКП Богатић-прикупљање 
смећа.  

4. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана). 
 

АВГУСТ: 
  

                 1. Ванредни инспекцијски надзор (представке,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 

2. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине     
(продаја резаног дувана). 
3.  Контрола постојања дивљих депонија смећа. 

 
СЕПТЕМБАР: 
 

 
1. Контрола обављања комуналне делатности ЈКП Богатић-одржавање 

сеоских гробаља у општини Богатић. 
2. Ванредни инспекцијски надзор (представке,захтеви и отклањање  

непосредне опасности по комунални ред). 
3. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 

(продаја резаног дувана). 
     4.  Контрола обављања рада принудни и проф.управника у станб. зградама.
       

 
 
 

 
ОКТОБАР: 
 
                  1. Контрола обављања комуналне делатности ЈКП Богатић-одржавање 
пијаца и пружање услуга на њима. 
                  2. Ванредни инспекцијски надзор(представке,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 
                  3. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине       



(продаја резаног дувана). 

                  4. Контрола постојања-уклањања дивљих депонија 

 
НОВЕМБАР: 
 
 

1. Контрола обављања комуналне делатности ЈКП Богатић-изношење 
смећа Дубле,Белотић) 

2.  Ванредни инспекцијски надзор(представке,захтеви  и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 

                  3. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана). 
                4.   Контрола одржавања привремених депонија смећа-ЈКП Богатић. 

 
ДЕЦЕМБАР: 

 
                1. Контрола одржавања улица и путева. 
                2. Ванредни инспекцијски надзор(представке,захтеви и отклањање  
непосредне опасности по комунални ред). 
                 3. Инспекцијски надзор над применом дела закона из области трговине 
(продаја резаног дувана). 
 
 

  


