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КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

размотрила је План инспекцијског надзора за 2022. годину и дала мишљење да је 

предложеним планом усклађен инспекцијски надзор над пословима из изворне 

надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности општине 

Александровац, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција  

општине Александровац и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког 

инспекцијског надзора. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

САДРЖАЈ 

  

 

 

 

I УВОД  

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

III ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОД. 

  

III. 1 КООРДИНИСАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР над применом мера за спречавање 

и сузбијање ширења заразне болести Ковид-19 прописаним ЗАКОНОМ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ и Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне 

болести Ковид – 19 

III. 1a Допуна мера за заштиту становништва од заразних болести – КОВИД СЕРТИФИКАТИ                        

               III.2 КОМУНАЛНО – ТРЖИШНА  ИНСПЕКЦИЈА  

III.3 ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 

III.4  ГРАЂЕВИНСКА  ИНСПЕКЦИЈA 

III.5 ИНСПЕКЦИЈА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

III.6 ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 

IV ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

4 

 

  

 I УВОД  

 
 
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове,  

Општинске управе општине Александровац за 2022. годину донет је у складу са чланом 
10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 
95/2018). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 
Одељења за инспекцијске послове  у 2022. години, непосредне примене закона и других 
прописа, те праћење стања на територији Општине Александровац из комуналне, 
саобраћајне, грађевинске области, заштите животне средине и области просвете.  

Сврха доношења Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске 
послове је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана 
у локалну самоуправу Општине Александровац, уз непосредну примену закона и других 
прописа, спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у првом 
степену, праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 
превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 
инспекцијског надзора. 

Одељење за инспекцијске послове обавља послове на територији Општине 
Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. Јаше Петровића бр. 26.  

Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште и специфичне циљеве које је 
потребно остварити, задатке програмске активности које је потребно спровести како би 
се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. начин на који се мере остварени 
задаци односно програмске активности, рокови у којима се задаци односно активности 
морају обавити,одговорност за спровођење активности односно задатака, врсту 
активности и др.  

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 субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских 
надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, 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 2022. години, а који су везани за Програмске активности 
Одељења за инспекцијске послове по инспекцијама, одговорност за реализацију 
задатака и активности и рокове у којима их треба реализовати.  

Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника 
како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање 
инспекције, уз обавезно коришћење контролних листа.  

Скупштина Општине Александровац донела је решење о образовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине 
Александровац, број 020 – 620/2016 од 29.11.2016. године, Решење о измени решења о 
образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности општине Александровац број 020-99/2021 од 09.02.2021. и Решење о 
именовању председника Комисије за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности општине Александровац бр. 020 – 745/2021 од 
13.09.2021. 

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 Општине Александровац. Послове и задатке из делокруга 
односно Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за инспекциjске послове  
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обавља свакодневно, у свом седишту и на терену, на територији Општине 
Александровац.  

 Инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и 
одлукама Скупштине општине Александровац, а за свој рад је лично одговоран. 
Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:   

 -   Изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде 
надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне 
самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски 
надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, и да их копира, у складу са 
законом;  
 -  Изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се 
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно 
ангажована лица, физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, службена лица и 
заинтересована лица, као и физичка лица затечена на месту надзора;  
 -  Узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника, 
односно овлашћених лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених 
или радно ангажованих лица, сведока, службених лица и заинтересованих лица, и да 
их позива да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор;   
 -  Наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и 
појединачни акти, евиденције, уговори и друга документација надзираног субјекта од 
значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат поседује и 
чува;   
-  Врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни 
и други нестамбени простор, постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга 
наменска превозна средства, друга средства рада, производе, предмете који се 
стављају у промет, робу у промету и друге предмете којима обавља делатност или 
врши активност, као и друге предмете од значаја за инспекцијски надзор;   
 -   Узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, 
у складу са посебним законом и прописима донетим на основу закона;   
 -   Фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари 
које су предмет надзора;   
 -  Предузима друге радње ради утврђивања чињеничног стања према Закону о 
инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018) и 
посебном закону.  
  

Циљ инспекције је да превентивним деловањем или наложеним мера обезбеди 
законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спречи или 
отклони штетне последице по, законом и другим прописом, заштићена добра, права и 
интересе.   

  

Однос извршених редовних и ванредних надзора  

Инспекцијски надзор, према врсти, може бити редован, ванредан, мешовити, контролни и 

допунски. 

 редован – планиран, врши се према годишњем плану инспекцијског надзора 
свакодневно;  

 ванредан – 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 
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субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица (пријаве 
грађана, телефонски позиви и пријаве електронским путем);  

мешовити – врши се истовремено као редован и ванредан надзор код истог 
надзираног субјекта, када се предмет редовног и ванредног инспекцијског надзора 
делимично или у целости поклапају или су повезани. 

 допунски – 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 – врши се ради утврђивања извршених мера које су предложене или 
наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског 
надзора.   
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, 

увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.   
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на 

лицу места и састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, 
уређаје, просторије, возила и друга наменска превозна средства, предмете, робу и 
друге предмете, акте и документацију надзираног субјекта.  

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за 
инспекцијски надзор, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера и 
контролу истих у оквиру рада Одељења за инспекцијске послове, спроводе се и 
непланиране активност за које је такође потребно планирати време.  
Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, пријаве 
примљене електронском поштом, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем 
инспектора на терену.  
 
Сходно епидемиолошкој ситуацији, Координациона комисија за инспекцијски надзор и 
Штаб за ванредне ситуације општине Александровац, као ПРИОРИТЕТАН И 
СВАКОДНЕВНИ НАДЗОР (радни дани, викенд, државни празник), свим инспекторима 
одређују надзор над применом мера за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 
– 19, све док су мере прописане Уредбом на снази. 

 
 

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

ИНСПЕКТОР 

 

Комунално 

– тржишни  

инспектор 

Инспектор 

за 

саобраћај 

и 

путеве 

Грађевински 

инспектор 

(радно 

место није 

попуњено!!!) 

Инспектор  

заштите 

животне 

средине 

 

Просветни 

инспектор 

  



 

7 

 

 

 

III ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

У 2022. ГОДИНИ 

 

III.1 КООРДИНИСАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР над применом мера за спречавање и 

сузбијање ширења заразне болести Ковид-19 прописаним ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ и Уредбом о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19  

 

 

Послове надзора обављају сви инспектори (4 инспектора) Одељења за инспекцијске послове 

општинске управе општине Александровац, радним даним, викендом и на дан државног 

празника који је нерадан дан, све док траје опасност по здравље људи ширењем заразне 

болести Ковид – 19 .   

Инспектори су пратили онлајн обуку „Надзор над применом мера за заштиту становништва од 

заразних болести“, коју је израдила Национална академија за јавну управу, у сарадњи са 

Министарством здравља, Министарством државне управе и локалне самоуправе и Јединицом 

за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор израдила онлајн обуку и која је 

доступна на НАЈУ ЛМС платформи, чиме су испунили услов за спровођење мера за 

спречавање и сузбијање ширења заразне болести Ковид-19. 

 

Сходно епидемиолошкој ситуацији, Координациона комисија за 

инспекцијски надзор и Штаб за ванредне ситуације општине 

Александровац, као ПРИОРИТЕТАН И СВАКОДНЕВНИ НАДЗОР 

(радни дани, викенд, државни празник), свим инспекторима 

одређују надзор над применом мера за спречавање и сузбијање 

заразне болести Ковид – 19, све док су мере прописане Уредбом 

на снази. 
 

УПУТСТВОМ О МЕТОДОЛОГИЈИ И КООРДИНАЦИЈИ РАДА НАЧЕЛНИКА УПРАВНИХ ОКРУГА 

И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА СУЗБИЈАЊУ ШИРЕЊА ВИРУСА КОВИД-19, 

прописана је обавеза лица – контакт особе Одељења за инспекцијске послове да изради и 

благовремено достави: 

1. ДНЕВНИ Извештај о спроведеном надзору на територији општине Александровац, који 

мора да обједини све надзоре на дневном нивоу. Извештај се подноси до 10 часова текућег 

дана за претходни дан (односи се и на радне дане и дане викенда). 

2. НЕДЕЉНИ Извештај о спроведеном надзору на територији општине Александровац, који 

мора да обједини све надзоре на недељном нивоу. Извештај се подноси до 10 часова у 

понедељак за претходну недељу (односи се на све дане од понедељка-недеље) 

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕКРШАЈИ 

 

Ради повећања личне одговорности грађана, привредних и других субјеката у сузбијању и 

спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, последњим 

изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести прописана је лична 
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заштита од инфекције у члану 46а, као и надзор и контрола над спровођењем и прекршаји за 

повреде тих обавеза, које садрже следеће одредбе: 
1) Овлашћења и дужности комуналних инспектора и комуналних милиционара 

у вршењу инспекцијског надзора и контроле над спровођењем мера личне 
заштите од инфекције, радње које предузимају и акти које доносе;  

2) Помоћ других надлежних органа у спровођењу инспекцијског надзора; 
3) Мере које изриче комунални инспектор и комунални милиционер у случају 

непридржавања прописаних противепидемијских мера из њихове 
надлежности;  

4) Прекршаји за повреде обавеза које се односе на мере личне заштите од 
инфекције. 

 
Надлежност  
Лична заштита од инфекције у члану 2. тачка 19) овог закона одређена је као дужност сваког 
појединца да предузима мере личне заштите сопственог здравља и живота у складу са 
природом болести, а услед непридржавања којих може доћи до угрожавања здравља и живота 
других лица од заразне болести. Мере личне заштите од инфекције подразумевају такво 
чињење или уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег здравља и 
живота од заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења личних 
заштитних средстава у складу са природом болести, одређено понашање у затвореном и/или 
на отвореном простору, на јавним и приватним окупљањима и друге прописане мере личне 
заштите којим се спречава или сузбија ширење заразне болести. Правна лица и предузетници 
који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње 
и активности ради примене ових мера личне заштите од инфекције, као и да одреде лице 
одговорно за непосредну примену тих мера. Утврђено је да су мере личне заштите од 
инфекције усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у 
време проглашене епидемије, дужна да примењују сва лица, у складу са прописима.  
Контролу спровођења мера личне заштите, према члану 46а став 4. Закона о заштити 
становништва од заразних болести, врши санитарна инспекција, која је надлежна за 
инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и општих аката којима се 
уређује област заштите становништва од заразних болести, а у случају епидемије заразних 
болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, поред санитарне инспекције, 
контролу спровођења мера личне заштите врше и комунална инспекција и комунална 
милиција, у складу са овим законом, као поверене послове.  
Закон о заштити становништва од заразних болести предвиђа да мере личне заштите од 
инфекције, врсту личних заштитних средстава, простор, објекте и услове коришћења тих 
средстава, обавезе физичких и правних лица која обављају делатност или која користе или 
бораве у тим објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од значаја 
за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или сузбијања ширења 
заразне болести, прописује Влада. У том погледу, Влада је донела Уредбу о мерама за 
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.  
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 73. став 1. прописује да 
инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и општих аката којима се 
уређује област заштите становништва од заразних болести врши министарство надлежно за 
послове здравља, преко санитарних инспектора. У вршењу инспекцијског надзора, санитарни 
инспектор има право и дужност да нареди предузимање прописаних мера и других радњи у 
складу са законом, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, 
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са законом, те 
да изда прекршајни налог [члан 73. став 1. тач. 1), 14) и 16)].  
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 73. ст. 3-8. уређује инспекцијски 
надзор и контролу над применом мера личне заштите од инфекције у случају проглашења 
епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, што представља појаву тешких 
клиничких облика заразних болести и/или смрти од заразне болести, при чему постоји 
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опасност од настанка тежих економских и друштвених последица, прекограничног преношења 
болести, као и поновну појаву случајева одстрањене или искорењене заразне болести, а што 
одговара обележјима заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. У том случају 
инспекцијски надзор, поред санитарне инспекције, која је матично надлежна за контролу 
спровођења мера личне заштите, као поверени посао органа државне управе врши и 
јединица локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне 
самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контрола над применом ових 
мера врши се и преко комуналне милиције.  
Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу4, 
коју је донела Влада на основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних 
болести, проглашена је болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу 
чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, а Наредбом о проглашењу 
епидемије заразне болести COVID-195, коју је донео министар здравља на основу члана 6. став 
2. Закона о заштити становништва од заразних болести, проглашена је епидемија заразне 
болести COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког значаја – за територију 
Републике Србије.  
Забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору, ради спречавања 
ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, уређена је Наредбом  
о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном 

простору („Службени гласник РС“, бр. 100/20, 111/20 и 133/20). 
Делокругу комуналне инспекције, за кога можемо рећи да је доста широк и разуђен, 
обухватајући изворне и поверене послове и произлазећи из већег броја закона и нарочито 
одлука јединице локалне самоуправе, којима се уређује разноврсна материја, према томе, 
придодата је нова надлежност из круга поверених послова у области заштите становништва од 
заразних болести, у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих 
размера, као поверени посао санитарног инспекцијског надзора. 
 
  
Пример обавештења о обавезама у објекту у погледу противепидемијских мера
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Планирани и непланирани надзори и контроле 
 
Ови послови надзора и контроле могу се спроводити као планирани (редовни) и као 
непланирани (ванредни). По природи ствари, када се ради о планирању ових надзора и 
контрола, барем када је реч о 2022. години, у питању је оперативно планирање. У том 
смислу, Закон о инспекцијскм надзору у члану 9. став 4. прописује да када се у току 
реализације годишњег плана инспекцијског надзора промене околности на основу којих је 
процењен ризик и сачињен план, инспекција усклађује процену ризика и план инспекцијског 
надзора са новонасталим околностима, а у члану 10. став 2. прописује да се годишњи план 
инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне (полугодишње, тромесечне и месечне) 
планове инспекцијског надзора. Планирање послова комуналне милиције уређено је чланом 
12. Закона о комуналној милицији. Оперативне планове за поједине активности и акције 
комуналне милиције сачињава сама комунална милиција (њен начелник или шеф 
организационе јединице).  
Ако нису у питању планирани надзори и контроле, ради се о ванредним надзорима и 
контролама. Поступак надзора и контроле над применом мера личне заштите од инфекције у 
склопу прописаних противепидемијских мера, који се врши као ванредан или као планиран у 
оперативном плану, је непосредан и теренски, а погодан је да буде и циљани. Овај 
инспекцијски надзор комуналне инспекције је подобан да се спроводи без обавештавања о 
предстојећем инспекцијском надзору, у складу са разлозима утврђеним у члану 17. став 4. 
Закона о инспекцијском надзору, а ако је ванредан - и без налога за инспекцијски надзор, у 
складу са чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору.  
Члан 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору прописује да је ванредан инспекцијски надзор 
могућ и без налога за инспекцијски надзор, када то захтевају, поред осталог, разлози 
спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, што се 
образлаже  
у записнику о инспекцијском надзору. Такође, налог за инспекцијски надзор представља акт о 
покретању управног поступка из члана 90. Закона о општем управном поступку, при чему је 
ставом 3. овог члана прописано да се акт о покретању поступка не доноси ако орган доноси 
усмено решење (члан 143. овог закона, којим је прописано да се усмено решење доноси кад се 
предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се, поред осталог, отклонила непосредна 
опасност по живот или здравље људи), што је сагласно члану 16. став 8. Закона о 
инспекцијском надзору. Према томе, ванредни инспекцијски надзор у коме је неопходно хитно, 
неодложно поступање ради заштите здравља становништва почиње, односно може почети без 
налога за инспекцијски надзор. Но, имајући у виду потребе организације, евиденције и 
координације рада и праћења ефеката надзора, инспекцијски надзор комуналне инспекција 
може започети и по налогу општег типа (генерални налог), који је одредивог типа и садржи 
одговарајуће познате информације од значаја за одређење субјеката и објеката код којих и у 
којима ће се вршити надзор и може се издати за одређени временски период (нпр. за одређени 
месец, тј. на месечном нивоу), а важио би за све надзоре тог типа у том периоду, са предметом 
надзора који проистиче из члана 46а Закона о заштити становништва од заразних болести, а 
може започети и по усменом налогу руководиоца, односно лица које он овласти, што би 
инспектор писано забележио (службена белешка, закључак у спису, наводи у записнику).  
Предмет надзора комуналне инспекције у овом погледу може да се састоји само у провери 
придржавања мера личне заштите од инфекције (циљни надзор) или да обухвати и друге 
провере и радње из делокруга ове инспекције. 
 

Овлашћења и дужности у поступку 
 
Комунални инспектори у вршењу послова инспекцијског надзора поверених овим законом 
имају иста овлашћења и дужности као (републички) санитарни инспектори, сагласно 
члану 1. став 1. Закона о државној управи, којим је прописано да при вршењу поверених 
послова државне управе имаоци јавних овлашћења имају иста права и дужности као органи 
државне  
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управе. Иста овлашћења и дужности као (републички) санитарни инспектори имају и 
комунални милиционари, наравно, не у оквиру вршења инспекцијског надзора, јер не врше 
инспекциски надзор као комунлни инспектори, него у оквиру обављања контроле у вршењу 
послова комуналне милиције, у складу са цитираним одредбама Закона о заштити 
становништва од заразних болести, чланом 10. Закона о комуналној милицији и чланом 4. став 
9. Закона о инспекцијском надзору.  
Иако су и комуналној инспекцији и комуналној милицији Законом о заштити стаовништва од 
заразних болести поверени послови надзора и контроле над применом мера личне заштите од 
инфекције и, сагласно цитираним законим одредбама, имају иста овлашења и дужности као 
(републички) санитарни инспектори, ипак постоје разлике у процесном смислу у поступању 
ове две службе, односно ове две врсте службених лица. Комунална инспекција, наиме, води 
поступак инспекцијског надзора, као посебан управни поступак, што укључује сачињавање 
записника и доношење решења којим се изричу управне мере, а које, изузетно, може бити и у 
усменом облику. Мере за отклањање незаконитости и неправилности (корективне мере), по 
правилу, инспектор прво налаже записнички, па ако надзирани субјекат не би поступио по 
њима, тада доноси решење којим их налаже, у складу са чланом 27. ст. 1 – 4. Закона о 
инспекцијском надзору. Међутим, у складу са ставом 5. овог члана, инспектор може без 
одлагања донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости, без претходног 
указивања на незаконитост и остављања рока за отклањање незаконитости и штетних 
последица и испуњавање прописаних обавеза, ако то налаже неопходност предузимања 
хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по, између осталог, 
живот или здравље људи, који разлози се могу применити у надзору над применом мера личне 
заштите од инфекције према Закону о заштити становништва од заразних болести. Мере 
наредбе и забране комунални инспектор, у сваком случају, изриче решењем (члан 28. Закона о 
инспекцијскм надзору).  
За разлику од комуналне инспекције, комунална милиција изузетно може бити овлашћена на 
вођење управног поступка и доношење решења, у складу са чланом 18. став 3. Закона о 
комуналној милицији, којим је прописано да, када је законом овлашћен на доношење решења, 
комунални милиционар примењује одредбе закона о општем управном поступку или другог 
закона којим је овлашћен за доношење решења. Законом о заштити становништва од заразних 
болести комунална милиција није овлашћена, односно обавезана на вођење управног поступка 
и доношење решења, тако да она у контроли над применом овог закона не сачињава 
записник и не доноси решење. Утврђене чињенице и повреде прописа, које чине прекршај, 
комунални милицинар констатује у службеној белешци и прекршајном налогу, одакле се 
утврђује чињенични опис прекршаја – повреда прописаних обавеза које дају правно обележје 
прекршаја, са обавезним навођењем места, времена и начина извршења, те коме прилаже, 
односно у коме наводи доказе за прекршај (фотографије, видео запис, очевици и др). 
 

Доказивање – утврђивање чињеница 
 
Овлашћења инспектора ради утврђивања чињеница прописана су у члану 21. Закона о 
инспекцијском надзору и чл. 116 – 135. Закона о општем управном поступку, којима се уређује 
доказивање.  
Имајући у виду да је у питању теренски надзор и контрола, који се врши на лицу места и 
састоји се од непосредног увида у објекте, опрему, затечена лица, у складу са чланом 7. став 
2. Закона о инспекцијском надзору, користи се увиђај као доказно средство. Увиђај се изводи 
када је ради утврђивања неке чињенице потребно непосредно опажање овлашћеног службеног 
лица (члан 133. став 1. Закона о општем управном поступку).  
Сврсихсодно је и коришћење фото и видео записа, који би се приложили записнику и 
прекршајном налогу. Чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору прописано је 
да је инспектор овлашћен да ради утврђивања чињеница фотографише и сними простор у  
коме се 
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врши инспекцијски надзор и друге ствари које су предмет надзора. Чланом 133. став 4. Закона 
о општем управном поступку прописано је да овлашћено службено лице може наложити да се 
снима цео увиђај или његов део, а снимак се прилаже записнику. Законом о комуналној 
милицији у члану 25. уређено је аудио и видео снимање, прописивањем у ст. 1. и 2. да 
комунална милиција врши аудио и видео снимање јавног места, ради обављања комунално-
милицијских послова, коришћењем опреме за видео акустичке снимке и фотографисање, те да 
ради, између осталог, примене комунално-милицијских овлашћења, откривања и 
расветљавања прекршаја, комунална милиција може вршити аудио и видео снимање.  
Сведоци и изјава странке, као доказна средства у поступку, уређени су чланом 21. Закона о 
инспекцијском надзору и чл. 124 – 127. и чланом 134. Закона о општем управном поступку.  
Овлашћења комуналног милиционара предвиђена су чланом 18. Закона о комуналној 
милицији и уређена наредним члановим овог закона. У обављању послова комуналне 
милиције, комунални милиционар има, поред осталог, следећа овлашћења која се односе на 
утврђивање чињеница: провера идентитета, довођење, заустављање и преглед лица, 
предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање, прикупљање 
обавештења.  
Када је реч о обавезама које се у надзору и контроли проверавају, Уредбом о мерама за 
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 прописано је да док траје опасност од 
ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном 
простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно 
носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар 
између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 м² може бити 
присутно једно лице. На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће 
одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, 
апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно. У 
јавном друмском и железничком превозу путника обавезно је ношење заштитних маски. 
Указујемо да није довољно да лице (само) има заштитну маску, него је неопходно и да је 
правилно носи, и то тако да маска прекрива уста, нос и браду. 

 

Илустрација правилног ношења личне заштитне маске, тако да маска прекрива уста, нос 
и браду  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, 
изузев радног времена апотека и бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива, 
ограничава се тако да ти објекти неће радити од 22.00 до 06.00 часова наредног дана. Правна 
лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у 
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којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају 
услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области 
трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из 
већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне 
заштитне маске, а такође су дужни да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен 
улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски. Поред тога, имају обавезу да 
одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона 
редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених. 
  
 

Мере које службена лица изричу и предузимају 
 
Закон о заштити становништва од заразних болести утврђује да у овом инспекцијском надзору 
комунални инспектор има овлашћења из прописа којима се уређује инспекцијски надзор, чиме 
се превасходно упућује на управне мере које инспектор изриче, иницирање поступака за 
кажњиво дело (казнене мере и радње) и друге мере и радње на које је инспектор овлашћен, у 
складу са чл. 25 – 29. и чланом 42. Закона о инспекцијском надзору у вези са одредбама 
Закона о општем управном поступку.  
Овлашћења комуналног милиционара предвиђена су чланом 18. Закона о комуналној милицији 
и уређена наредним члановим овог закона. У обављању послова комуналне милиције, 
комунални милиционар, поред процесних овлашћења и овлашћења која се односе на 
уутврђивање чињеница, има и овлашћење на давања упозорења и усменог наређења, као и на 
употребу средстава принуде и друга овлашћења у складу са законом.  
Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и здравља људи, 
односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од већег 
епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима, 
инспекцијски органи из овог члана, као и комунални милиционар, могу усмено у складу са 
законом да нареде мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова 
утврђених, односно поверених овим законом, а нарочито:  

 да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења 
прописаних мера;  

 да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до 
кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата. 
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Илустрација обавештења о прописаној забрани окупљања људи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наиме, према члану 75. Закона о заштити становништва од заразних болести, мере утврђене у 
члану 73. став 2. тач. 1) до 15) и члану 74. став 2. тач. 1) до 4) овог закона, одређују се 
решењем санитарног инспектора у управном поступку. Предузимање изузетно хитних мера 
ради отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи, санитарни инспектор може 
наредити и усменим решењем, у складу са законом, а усмено решење уноси се у записник о 
извршеном санитарном надзору[члан 75. ст. 2. и 3]. И чланом 28. ст. 2. и 3. Закона о 
санитарном надзору прописано је да предузимање изузетно хитних мера ради отклањања 
непосредне опасности по живот и здравље људи, санитарни инспектор може наредити и 
усменим решењем, у складу са законом, а ово решење мора се унети у записник о извршеном 
санитарном надзору. На тој линији, прописано је и ово овлашћење санитарног инспектора на 
доношења усменог решења којим се изричу наведене мере наредбе, као и истоветно 
овлашћење комуналног инспектора и комуналног милиционара, који имају иста права и 
дужности као санитарни инспектор у вршењу поверених послова надзора и контроле.  
Такође, чланом 140. Закона о општем управном поступку прописано је да се решење доноси 
у писаном облику (електронски или папирни документ), а изузетно у усменом облику, а у 
складу са чланом 143. став 1. овог закона, усмено решење доноси се кад се предузимају хитне 
мере у јавном интересу, да би се, поред осталог, отклонила непосредна опасност по живот или 
здравље људи, док је чланом 37. став 3. Закона о инспекцијском надзору прописано да, 
изузетно, инспектор може мере наложити изрицањем усменог решења, када оцени да се на тај 
начин отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, поред осталог. Закон о општем 
управном поступку у члану 145. став 2. прописује да на захтев странке, ако је поднет у року од 
60 дана од доношења усменог решења, орган мора да изради и достави странци писмено 
решење у року од осам дана од постављања захтева, док Закон о инспекцијском надзору, 
који је посебан закон у односу на Закон о општем управном поступку и има предност 
(првенство) у примени у односу на тај општи закон, у члану 37. став 4. прописује нешто 
другачије правило – да је, у случају налагања мера и радњи усменим решењем, инспектор 
дужан да без одлагања сачини службену белешку о наложеној мери, као и да у року од три 
дана од дана изрицања усменог решења, донесе писано решење. Чланом 201. Закона о 
општем управном поступку уређено је извршење усменог решења, прописивањем да усмено 
решење може да се изврши одмах, без доношења решења о извршењу.  
Против решења санитарног инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана од дана 
достављања решења, која не одлаже извршење тог решења. По жалби против решења  
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санитарног инспектора одлучује министар надлежан за послове здравља, а то решење је 
коначно у управном поступку. Против тог решења може се поднети тужба којом се покреће 
управни спор. Ова правила која важе за решење санитарног инспектора важе и за решење 
комуналног инспектора донето у вршењу поверених послова санитарне инспекције, јер 
комунални инспектор има иста овлашћења и дужности као санитарни инспектор у вршењу 
поверених послова санитарне инспекције.  
Овлашћење усменог наређења комуналног милиционара утврђено је у члану 18. став 1. 
тачка 2) Закона о комуналној милицији, те уређено у члану 20, којим је у ст. 1. и 2. прописано 
да комунални милиционар усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже 
мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне 
милиције, а лице којем је издато усмено наређење дужно је да одмах по њему поступи.  
Закон о заштити становништва од заразних болести је, својом систематиком и дикцијом, 
нарочито истакао казнена (репресивна) овлашћења комуналног инспектора и комуналног 
милиционара да у надзору и контроли над применом овог закона изда прекршајног налог и 
поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно захтев надлежном 
органу за покретање прекршајног поступка.  
Подношење кривичне пријаве јавном тужиоцу због основане сумње на извршење кривичног 
дела „Непоступање по здравственим прописима за време епидемије“ из члана 248. Кривичног 
законика7 представља опште овлашћење и дужност комуналног инспектора у непосредној вези 
са вршењем службе, у складу са чланом 280. став 1. Законика о кривичном поступку8 и чланом 
42. став 1. Закона о инспекцијском надзору, а која се овим законом додатно утврђује, док 
овлашћења на издавање прекршајног налога и подношење захтева за покретање 
прекршајног поступка надлежном прекршајном суду произлазе из новоустановљене 
надлежности вршења инспекцијског надзора над применом мера личне заштите од инфекције 
из члана 46а Закона у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих 
размера, а у складу са чл. 169. и 179. Закона о прекршајима9 и чланом 42. став 1. Закона о 
инспекцијском надзору. Сагласно члану 168. став 1. Закона о прекршајима, прекршајни налог 
се издаје када је за прекршај законом или другим прописом од прекршајних санкција 
предвиђена само новчана казна у фиксном износу, који услов је испуњен прописивањем новог 
члана 85а Закона.  
Чланом 10. Закона о комуналној милицији10 одређени су послови комуналне милиције. Између 
осталог, у ставу 1, након набрајања основних послова које обавља комунална милиција, у 
тачки 10) предвиђено је да комунална милиција обавља и друге послове, у складу са законом, 
где спадају и поверени послови контроле примене мера личне заштите од инфекције у случају 
проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера. Поред општег 
овлашћења и дужности комуналног милиционара на подношење кривичне пријаве, као и на 
подношење захтева за покретање прекршајног поступка, које произлази из новоустановљене 
надлежности вршења контроле над применом мера личне заштите од инфекције, у складу са 
напред поменутим законским одредбама, за овлашћење издавања прекршајног налога 
комуналном милиционару неопходно је изричито овлашћење у посебном закону (или другом 
пропису или општом акту јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 18. став 2. Закона 
о комуналној милицији, а који законски услов је овде задовољен.  
 



 

16 

 

Заједнички надзори, сарадња и пружање помоћи 

 

У случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера 
спроводи се хитан заједнички инспекцијски надзор. Он укључује, поред санитарне 
инспекције, која управља овим надзором, комуналне инспекције и комуналне милиције, као 
органа надзора и контроле којима су поверени послови у овој области, и друге инспекције – 
републичке инспекције и инспекције којима су поверени послови републичких 
инспекција, у оваквом усклађеном инспекцијском надзору, у складу са 24. Закона о јавном 
здрављу,11 чланом 5. став 2, чланом 11. и чланом 30. ст.1. и 3. Закона о инспекцијском надзору 
и чланом 117. Закона о општем управном поступку.12 Јединица локалне самоуправе у случају 
у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера дужна је да 
обезбеди примену плана заједничког надзора комуналне инспекције и комуналне 
милиције. Сагласно члану 11. став 3.  
Закона о инспекцијском надзору, заједнички инспекцијски надзор врши се, између осталог: 
ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи; кад је 
ризик код надзираног субјекта висок или критичан; ради предузимања хитних мера које не трпе 
одлагање; због сложености инспекцијског надзора или значаја спречавања или отклањања 
незаконитости, односно штетних последица; када се тиме добија на брзини надзора, уштеди 
трошкова и смањењу губитка времена надзираног субјекта и инспектора; ради провере 
представке која је у делокругу две или више инспекција.  

У складу са чланом 51. став 2. Закона о државној управи, орган државне управе (овде: 
Министарство здравља – санитарна инспекција) задржава и после поверавања послова 
државне управе одговорност за њихово извршавање, док у складу са чл. 47. и 55. тог закона, у 
својству надзороног органа државне управе, врши надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења (овде: јединица локалне самоуправе – комуналне инспекције и комуналне 
милиције) у вршењу поверених послова инспекцијског надзора и контроле, као поверених 
послова државне управе. Сагласно члану 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору, 
координацију послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених 
аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, применом овлашћења у вршењу 
надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна управа, врши републичка 
инспекција. Према томе, Министарство здравља – санитарна инспекција координира и врши 
надзор над извршавањем послова надзора и контроле поверених овим законом 
јединицама локалне самоуправе, које их обављају преко комуналне инспекције и 
комуналне милиције.  

У складу са чланом 40. Закона о државној управи и чланом 12. став 11. Закона о 
инспекцијском надзору, на територији управног округа, начелник управног округа обавља 
послове из свог делокруга у погледу унапређења координације инспекција и делотворности 
инспекцијског надзора.  
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране пружају помоћ Министарству 
здравља у границама својих надлежности у спровођењу мера инспекцијског надзора, као и при 
спровођењу других мера прописаних овим законом. Пружање помоћи ових министарстава 
другим органима, овде инспекцијским, односно надзорно-контролним органима, ближе је 
прописана је Закон о инспекцијском надзору, Законом о полицији и Законом о одбрани. Тако, 
Закон о инспекцијском надзору у члану 5. ст. 7. и 8. прописује, поред осталог, да ако се у вези 
са вршењем инспекцијског надзора основано очекује да надзирани субјекат пружи отпор или се  
он пружи и инспектору онемогућава или битно отежава вршење инспекцијског надзора, 
инспектор може да захтева помоћ полиције, а полиција инспекцији пружај помоћ у складу са 
Законом о полицији.  
Полицијска помоћ уређена је у чл. 53 – 55. Закона о полицији. У члану 54. ст. 1. и 2. тог закона 
уређено је подношење писаног захтева полицији за пружање помоћи, а у ставу овог члана да 
се у хитним случајевима овај захтев може поднети и усмено, уз достављање писаног захтева у 
року од 48 часова. Начелник полицијске управе, односно начелник полицијске станице одлучује 
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о ангажовању полиције и о обиму и начину пружања помоћи у спровођењу извршења и о томе 
благовремено обавештава подносиоца захтева. Пре почетка спровођења извршења, полиција 
је дужна да упозори извршеника или друга присутна лица да ће употребити средства принуде 
против њих ако буду ометала или спречавала извршење.  
Јединица локалне самоуправе дужна је да периодично, на недељном нивоу, а по потреби и 
чешће, Министарству здравља доставља извештаје о спроведеном надзору, контролама и 
предузетим мерама из заједничког надзора и контроле комуналне инспекције и комуналне 
милиције. 
 

Прекршајни налог 
 
Чланом 85а Закона о заштити становништва од заразних болести прописан је нови 
прекршај за повреду обавеза у погледу мера личне заштите од инфекције. Запрећене су 
новчане казне у фиксном износу, за које се издаје прекршајни налог, и то у максималном 
(највећем) законом дозвољеном износу за правно лице, одговорно лице у правном лицу 
и предузетника, у складу са чланом 39. став 2. Закона о прекршајима.  
Прописано је да ће се новчаном казном у износу од 300.000 динара казнити за прекршај 
правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од 
инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера, супротно 
члану 46а став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести. За овај прекршај 
казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара, а одговорно лице у 
правном лицу - новчаном казном у износу од 50.000 динара.  
Даље, прописано је да ће се новчаном казном у износу од 30.000 динара казнити за прекршај 
лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди 
непосредну примену тих мера, што је супротно члану 46а став 2. овог закона.  
Што се тиче физичких лица, прописана је новчана казна у износу од 5.000 динара (као и за 
прекршај из Чланом 9б Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-
19), којом ће се казнити за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите 
од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене 
епидемије, што је противно члану 46а став 3. овог закона.  
За прекршај из члана 85а Закона о заштити становништва од заразних болести, санитарни 
инспектор, комунални инспектор и комунални милиционар овлашћени су, дакле, да издају 
прекршајни налог. Прекршајни налог, који је уређен Законом о прекршајима, заменио је 
некадашње мандатне казне. Прекршајни налог се издаје када је за прекршај законом или 
другим прописом од прекршајних санкција предвиђена само новчана казна у фиксном 
износу, како је то учињено у члану 85а Закона о заштити становништа од заразних 
болести. За прекршаје за које се издаје прекршајни налог не може се поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка, који се подноси надлежном прекршајном суду када је 
прописана новчана казна у распону („од – до“).  
Чланом 169. тач. 1) и 3) Закона о прекршајима прописано је да ће овлашћени орган, односно 
овлашћено лице издати прекршајни налог уколико је прекршај из његове надлежности открио, 
између осталог, непосредним опажањем овлашћеног службеног лица приликом контроле, 
надзора и прегледа, односно приликом инспекцијског или другог надзора прегледом 
документације, просторија и робе или на други законом прописан начин.  
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Садржина прекршајног налога уређена је Законом о прекршајима. Прекршајни 
налог садржи, поред осталог:  

1. чињенични опис радње из које произилази правно обележје прекршаја, 
као и време и место извршења прекршаја; 
2. правну квалификацију прекршаја; 
3. изречену новчану казну; 
4. упутство о начину плаћања новчане казне са одговарајућим рачуном на 
који треба да се уплата изврши; 
5. поуке и упозорења лицу против кога је издат прекршајни налог; 
6. да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог. 

Образац прекршајног налога прописан је Правилником о обрасцу прекршајног 
налога,14  
који је донео министар надлежан за послове правосуђа (министар правде), на 
основу овлашћења из члана 171. став 3. Закона о прекршајима (Прилог 3).  
Прекршајни налог се може издати и у електронској форми. На израду, форму, 
копирање, оверу, доставу и чување прекршајног налога издатог у електронској 
форми примењује се закон који уређује електронски документ.  
Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:  

 да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и 
у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене 
казне ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне;  

 да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност 
за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре 
поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне;  

 да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност 
за прекршај има право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога 
поднесе захтев за судско одлучивање;  

 да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред 
плаћања новчане казне утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у 
случају да затражи судско одлучивање, а суд утврди да је одговоран за прекршај;  

 да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам 
дана од дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не 
плати новчану казну или не захтева судско одлучивање;  

 да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног 
извршења изречене новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења 
одређене решењем о принудној наплати;  

 да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу 
против кога је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном 

затвора или радом у јавном интересу.  
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај 
плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне. 
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 
одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило 
одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену 
новчану казну унесе урегистар и спроведе поступак извршења у складу са Законом о 
прекршајима. Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити 
одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног 
налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене 
новчане казне. Лице против кога је издат прекршајни налог уколико не прихвата 
своју одговорност може надлежном суду у року од осам дана од пријема 
прекршајног налога, лично или путем поште, да достави потписан прекршајни налог, 
који под овим условима представља захтев за судско одлучивање о прекршајном 
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налогу. Лице против кога је издат прекршајни налог достављањем захтева за судско 
одлучивање надлежном суду стиче својство окривљеног у прекршајном поступку. 
 

III.1.a Допуна мера за заштиту становништва од заразних 
болести – КОВИД СЕРТИФИКАТИ  

Контрола над применом мера 

 
Када је реч о провери и контроли да ли лица имају Ковид сертификате, најпре, 

то ради сам угоститељ - правно лице или предузетник, односно организатор 
догађаја који пружа услуге служења хране и пића, односно овлашћени радник 
објекта у којем се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на 
срећу. По правилу, у питању је ковид редар. Он је дужан да проверава валидност 
Ковид сертификата – дигиталног зеленог сертификата, помоћу уређаја који 
препознаје QR код. Провера валидности EU DCC и дигиталног Ковид сертификата 
друге земље врши се увидом у документ. Правно лице или предузетник, односно 
организатор догађаја који пружа услуге служења хране и пића, на основу допуна 
Уредбе, има обавезу и да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у 
личну карту или пасош, возачку дозволу, студентски индекс и другу исправу са 
фотографијом. 

Контролу придржавања ове мере спроводи санитарна инспекција, комунална 
инспекција и комунална милиција. По природи ствари и смислу прописане обавезе, 
односно ограничења и забране, инспекцијски надзор у овом погледу могу 
спроводити само вакцинисани инспектори. Држимо да је одговорност за утврђивање 
ове чињенице - која више није информација приватне природе, него постаје 
информација од кључног значаја за вршење посла у јавном интересу од стране 
овлашћеног службеног лица - на руководиоцима инспекција и организационих 
јединица инспекција, који припремају оперативне планове надзора, издају налоге за 
инспекцијски надзор и прате извршење мера које изричу инспектори. Из 
Координационе комисије за инспекцијски надзор је саопштено да ће инспектори свих 
46 инспекција у Републици Србији, путем механизама координације, сарадње и 
пружања правне помоћи санитарној инспекцији, контролисати да ли се поштује 
одлука да сви гости (посетиоци) угоститељских објеката у затвореном делу, као и 
запослени, имају Ковид сертификт после 20 часова. 

Премда су неки од локала најавили да ће на улазу омогућити бесплатно 
тестирање антигенским тестом за своје госте, те резултате контрола неће 
прихватати. Практично, када очитани QР код сертификата – дакле, искључиво 
сертификат добијен са Портала еУправе или поште - позелени, лице може да 
борави у објекту, а ако је црвен - не може. Било којим читачем QR кода скенирање 
води на Портал еУправе, где могу да се виде потребни подаци. 

Инспектор, иначе, има и опште овлашћење – према члану 21. став 1. тачка 2) 
Закона о инспекцијском надзору1 - да изврши увид у личну карту или другу јавну 
исправу са фотографијом, како би идентификовао лице које затекао у објекту (нпр. 
ако посумња у идентитет лица, ако утврди недостатке код провере идентитета 
носиоца Ковид сертификата од стране правног лица или предузетника, односно 
организатора догађаја и сл). Лице које се идентификује је, сагласно члану 21. став 1. 
Закона о личној карти2, дужно да покаже личну карту на захтев инспектора, као 
службеног лица овлашћеног за легитимисање. Према ставу 2. овог члана, 
забрањено је личну карту давати другом лицу да се њом служи као својом, односно 
служити се туђом личном картом као својом или је на други начин 
злоупотребљавати. 
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Прописани су прекршаји за кршење установљене обавезе, а казне су у износу 
од 300.000 динара за правно лице, 150.000 динара за предузетника, 50.000 динара 
за одговорно лице у правном лицу, 30.000 за ковид редаре, односно одговорна лица 
за спровођење мера и 5.000 за физичко лице које прекрши мере. Новчане казне су 
прописане у фиксном износу и за њих се не води поступак пред прекршајним судом, 
него санитарни или комунални инспектор, односно комунални милиционар издаје 
прекршајни налог. Лице може да плати половину казне у року од осам дана, па се 
тада ослобађа плаћања друге половине. 

Лице које одбије да покаже личну карту службеном лицу овлашћеном за 
легитимисање чини прекршај из члана 29. тачка 6) Закона о личној карти за који је 
запрећена новчана казна до 50.000 динара или казна затвора до 30 дана. Прекршај 
са истом запрећеном казном чини и лице које личну карту да другом лицу да се 
њоме служи као својом, односно служи се туђом личном картом као својом или је на 
други начин злоупотребљава, сагласно члана 29. тачка 7) Закона о личној карти. 

У пракси су примећене и злоупотребе, када су комунални милиционари, 
приликом  легитимисања лица - прегледом личне карте и Ковид сертификата, 
установили да лице има Ковид сертификат другог лица, а приликом провере 
утврђене су и разлике у презимену и матичном броју, при чему је QR код био 
исправан, али се водио на друго лице. Овакви случајеви код нас су ретки, али у 
Европи нису. Полицијске службе у европским државама откриле су неколико мрежа 
које фалсификују потврде, тако што у вакциналну књижицу уписују да је особа 
добила вакцину против COVID-19 или издају дигитални сертификат, као доказ о 
вакцинисању или негативном тесту. 

Зелени сертификат Републике Србије је високо заштићен од оваквих 
злоупотреба, а ако до њих и дође, лако их је уочити. Грађани, пре свега, морају бити 
регистровани на Порталу е-Управе, где ће оставити своје податке и број личне 
карте, што потврђује идентитет сваке особе. Дигитални зелени сертификат се штити 
уз помоћ електронског печата, који се налази на сертификату, QR кода и, притом, 
сваки зелени сертификат важи уз одређени лични документ. С друге стране, у 
Европској унији је у употреби мобилна апликација која чува европске сертификате у 
офлајн режиму, из разлога величине и сложености података, што даје могућност да 
се та мобилна апликација злоупотреби, док је у Републици Србији у употреби онлајн 
режим, са функционалношћу провере података у реалном времену. 

У кривичном законодавству Републике Србије, иначе, фалсификовање исправе 
прописано је као кривично дело у члану 355. Кривичног законика.3 Ово кривично 
дело чини онај ко направи лажну или преиначи праву исправу у намери да се таква 
исправа употреби као права или ко лажну или преиначену исправу употреби као 
праву или је набави ради употребе. Покушај овог кривичног дела је кажњив. 

Указујемо и да, свакако, циљ ове нове мере није кажњавање, него превенција – 
спречавање ширења заразне болести COVID-19 и подстицање већег обима 
вакцинације. Остаје да се сагледају ефекти ове мере у смислу повећања степена 
вакцинације, посебно међу млађом популацијом, и смањења броја заражених и 
преминулих, као и да се види да ли ће доћи до повећања обима и трајања ове мере, 
како одређени стручни кругови заступају и најављују. Може се приметити и да су у 
први мах бројни угоститељи реаговали на ову меру тако што су скратили радно 
време објеката најпре до 22 часа, а потом и до 20 часова. 

Врсте Ковид сертификата 

 
Ковид сертификат је документ којим се потврђује да његов носилац има један од 

следећих доказа: 
 негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 

сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у 
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јавној својини на територији Републике Србије (референтна државна 
лабораторија) или страна референтна микробиолошка лабораторија; 

 негативан резултат теста за откривање антигена SARS-CoV-2, не старији од 
48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у 
јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на 
територији Републике Србије, или страна референтна микробиолошка 
лабораторија; 

 доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне 
болести COVID-19 који издаје Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“ или надлежни здравствени орган стране земље, којим се 
потврђује да вакцинација није старија од 210 дана; 

 позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) 
Immunoglobulin G (IgG), који издаје микробиолошка лабораторија у јавној 
својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана 
узорковања; 

 доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME 
PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не 
млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ или надлежни 
здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова 
микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике 
Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија. 

Обавеза поседовања Ковид сертификата после 20 часова важи како за госте 
(посетиоце), тако и за запослене у објекту, тј. за сва лица која се налазе у објекту 
(сваког ко се затекне у објекту). 

На Ковид сертификату се налази QR код, односно дводимензионални бар-код, 
помоћу којег се проверавају ови докази електронским путем. 

За боравак после 20 часова се не признаје ако гост (посетилац) или запослени 
има потврду о вакцинацији или тестирању, него је неопходно и једино се прихвата 
ако има „зелени“ Kовид сертификат. Дигитални зелени Kовид сертификат је 
обједињена потврда којом се доказује да ли сте примили вакцину против COVID-19, 
да ли имате резултате тестирања на заразну болест SARS-CoV-2 или сте се 
опоравили од болести COVID-19. Портал еУправа указује на то да дигитални зелени 
сертификат представља потврду која је електронски печатирана и, као таква, високо 
заштићена од фалсификовања, односно злоупотреба.  

Лице које хоће да добије дигитални зелени сертификат, потребно је да буде 
регистровани и пријављени корисник Портала еУправа. Ако неко није у могућности 
да преузме дигитални зелени сертификат електронским путем, може га затражити 
на шалтерима пошта широм Србије, уз показивање личне карте. Дигитални зелени 
сертификат је бесплатан. Свако ко има овај документ може га одштампати или га 
имати на телефону у форми електронског или мобилног документа, и тако га 
показати овлашћеном раднику угоститеља – ковид редару, односно инспектору, 
приликом провере, односно контроле. Дакле, „Ковид пропусницу“, која може да се 
добије преко Портала еУправе, гост (посетилац) физички показује када улази у 
угоститељски објекат, односно други објекат где се захтева, ако ће да борави од 
22.00 часа до завршетка радног времена. Овај документ може да се носи и покаже у 
папиру или у телефону – и један и други начин је дозвољен и подобан.  

Лице које поседује ЕУ дигитални сертификат издат од стране надлежних органа 
држава које су у систему ЕU Digital COVID Certificate (EU DCC), уведеним актом (EУ) 
2021/953 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2021. године о оквирима за 
издавање, верификацију и признавање интероперабилних потврда о вакцинацији 
против COVID-19, тестовима и прележаној болести (EU Digital COVID Certificate) 
ради олакшавања слободног кретања током трајања COVID-19 пандемије 
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(Службени гласник ЕУ бр L 211/1 од 15. јуна 2021. године), може ући у Републику 
Србију без поседовања потврда или тестова из чл. 4а, 4б и 4в ове уредбе. 

 
Илустрација Инфо график: Врсте ковид сертификата 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Илустрација Инфо график:  Доказивање ковид сертификата 
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III.2. КОМУНАЛНО – ТРЖИШНА  ИНСПЕКЦИЈА 

  

Укупан број дана у години  365 

Викенди  100 

Годишњи одмори 25 

Нерадни дани 9 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  222 

Редовни инспекцијски надзор  116  

Ванредни инспекцијски надзор  72  

Едукација  5  

Састанци  15  

Остали послови  15 

  

Послове надзора обавља један инспектор.  
 

1. Правни основ 

    Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2011 и 

104/2016 и 95/2018)  

    Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 – 

др. закон и 95/2018) 

    Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС бр. 18/16) 

 Одлука о комуналној инспекцији („Сл.лист општине Александровац“, бр. 

2/97,1/2001,1/2005)  

 Одлука о одржавању чистоће („Сл.лист општине Александровац“, бр. 

9/2016)  

 Одлука о држању и заштити домаћих животиња на подручју општине 

Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр. 8/2015)  

 Одлука о  гробљима и сахрањивању („Сл.лист општине Александровац“, 

бр. 1/2002,1/2005 и 11/2016)  

 Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих 

површина  („Сл.лист општине Александровац“, бр. 3/2003 и 1/2005)  

 Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и одвођењу отпадних вода 

(„Сл.лист општине Александровац“, бр. 1/2005,2/2007 и 1/2016)  

 Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама 

на територији општине Александровац („Сл.лист општине 

Александровац“, бр. 3/2014)  

 Одлука о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете 

коју проузрокују пси луталице („Сл.лист општине Александровац“, бр. 

2/2017)  

 Одлука о паркиралиштима („Сл. лист општине Александровац“ бр. 2/09 и 

2/2017) 

 Одлука о обезбеђењу јавног осветљења („Сл. лист општине 

Александровац“ бр. 9/2019) 

 Одлука о димничарским услугама(„Сл. лист општине Александровац“ бр. 

9/2019) 
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* * * 

 Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 

104/2016) 

 Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним 

зградама на територији општине Александровац („Сл. лист општине 

Александровац“ бр. 8/2017) 

        * * * 

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

 Одлука о радном времену  угоститељских,  занатских и трговинских објеката   
на територији општине Александровац  („Сл.лист општине Александровац“, 
бр. 7/2014)  

 Одлука о одређивању привремених локација за продају робе („Сл.лист 
општине Александровац“, бр. 3/2003 и 2/2007);  

 

2. Област надзора 

Основни циљ, задаци и послови комунално - тржишне инспекције 

 

РЕДНИ 
БРОЈ  

ОБЛАСТ НАДЗОРА  АКТИВНОСТ  

УЧЕСТАЛОСТ/  
ПЕРИОД  
ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА  

ПРОЦЕНА 
РИЗИКА  

1  

Спровођење Закона и 
Одлука Скупштине 
општине 
Александровац 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 МУП-ом   

Континуирано 
и по потреби  

  

2 
Закон о становању и 
одржавању зграда 

Инспекцијским надзором 
провера да ли се 
стамбена заједница 
регистровала, поднела 
пријаву за упис у 
Регистар стамбених 
заједница, односно 
изабрала управника или 
професионалног 
управника 

 

Континуирано 
и по потреби 
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3 Закон о трговини 

Инспекцијски надзор над 
трговином личним 
нуђењем, трговином из 
члана 14. став 1. тач. 2) и 
3) Закона о трговини, 
изузев киоска, као и у 
погледу истицања и 
придржавања радног 
времена и истицања 
података из члана 32. ст. 
1-3. закона; 

Континуирано 
и по потреби 

 

4 
Одлука о одржавању 
чистоће 

 јавне површине,  

- комунални 
објекти 
(одржавање 
и заштита) 

 комунални отпад- 
одлагање, депоније 

-чишћење снега 

 јавне зелене 
површине 
(одржавање, заштита) 

 уређивање и чишћење 
јавних површина 

Континуирано 
и по потреби  

средњи 
степен 
ризика  

5  

Одлука о држању и 

заштити домаћих 

животиња на подручју 

општине 

Александровац 

Обавезе држаоца 
домаћих животиња. 
Прописно држање и 
поступање држаоца 
према животињама 

Континуирано 
и по потреби  

средњи 
степен 
ризика  

6 

Одлука о радном 

времену 

угоститељских, 

занатских и 

трговинских објеката 

на територији општине 

Александровац 

- радно време (истакнуто, 
усклађеност, 
придржавање) 

Континуирано 
и по потреби  

Низак 
степен 
ризика  

7 
Одлука о гробљима и 

сахрањивању 

Обавезе Јавног 
предузећа, извођача 
занатских радова и 
физичких лица 

Континуирано 
и по потреби  

средњи 
степен 
ризика  

8 

Одлука о кућном реду 

у стамбеним и 

стамбено – пословним 

зградама на 

територији општине 

Александровац 

 Обавезе Скупштине 
станара и станара 
зграде 

Континуирано 
и по потреби 

низак 
степен 
ризика  

9 

Одлука о уређењу и 

одржавању паркова , 

зелених и 

рекреационих 

површина 

 Обавезе Јавног 
предузећа и физичких 
лица 

Континуирано 
и по потреби  

средњи 
степен 
ризика  
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10 

Одлука о 

пречишћавању и 

дистрибуцији воде и 

одвођење отпадних 

вода 

 Обавезе јавног 
предузећа, правних и 
физичких лица 

Континуирано 
и по потреби 

Средњи 
степен 
ризика  

11 

Одлука о постављању 

мањих монтажних 

објеката на јавним 

површинама на 

територији општине 

Александровац 

-Монтажни објекти 

-Киосци                  

-Надстрешница                                                                          
-Покретни објекти и 
уређаји(аутоматифрижид
ер запродајусладоледа, 
расхладна и покретна 
рекламнавитрина, 
уређајзапечењеипродајук
окица, кукурузних 
класова, кестења и 
шећерне пене,покретна 
тезга, аутомати уређај у 
возилу 
иприколицииобјекатзаизв
ођењезабавногпрограма)                                                                                    
рекламни панои(рекламна 
табла, светлећа рекламна 
табла, билборд, светлећа 
рекламна табла 
рикључена на јавну 
расвету) 

Континуирано 
и по потреби  

средњи 
степен 
ризика  

12 

Одлука о одређивању 

привремених локација 

за продају робе 

-обавезе корисника и 
Јавног предузећа 

Континуирано 
и по потреби 

средњи 
степен 
ризика  

13 

Одлука о поступку и 

начину решавања 

захтева грађана за 

накнаду штете коку 

проузрокују пси 

луталице 

-спровођење поступка по 
захтеву грађана  По потреби 

низак 
степен 
ризика  

   14 

Припрема и 

спровођење 

инспекцијских надзора 

 

- праћење промена 
законских прописа и 
одлука скупштине 
Општине 

- израде извештаја  

 

 

15 

Спровођење 

редовних, ванредних 

допунских, контролних 

теренских и 

канцеларијских 

инспекцијских надзора 

у комуналној области  

- спровођење редовно 

планираних инспекцијских 
надзора у складу са Годишњим 
планом инспекцијског надзора      
(116 дана по инспектору)  

- спровођење ванредних, 
допунских, контролних 
теренских и канцеларијских 
инспекцијских надзора  

(72 дана по инспектору)  
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16 

Обрада и анализа 

података о обављеном 

инспекцијском надзору  

обрада и анализа броја 
издатих записника, 
прекршајних налога, 
пресуда, решења, 
закључака, уплаћених 
новчаних казни по 
прекршајном налогу, 
коначних извршних 
прекршајних налога,  

  

  

17 

Обука, 

оспособљавање, 

семинари, едукације у 

вршењу инспекцијског 

надзора и примена 

Закона о 

инспекцијском надзору  

Припрема, планирање, 
упућивање, 
оспособљавање 
инспектора из области 
надлежности инспекције  

  

  

18 
Превентивно 

деловање инспекције 

Правовремено 
информисање јавности:  

 Објављивањем важећих 
прописа, планова 
инспекцијског надзора и 
контролних листа  

 Пружањем стручне и 
саветодавне подршке 
надзираном субјекту или 
лицу које остварује 
одређена права  

 Број: обавештења, 
пружених стручних 
савета,превентивних, 
инспекцијских надзора   

Примена Закона, уредби, 
одлука, правилника код 
надзираног субјекта или у 
вези са надзираним 
субјектом  

 Предузимање 
превентивних 
инспекцијских надзора  

 Постављање 
информација на 
званичној Web 
презентацији инспекције  

Коментар: превентивним 
деловањем инспекције 
утиче се на смањење ризика 
односно штетних последица 
и вероватноће њеног 
настанка  
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III.3 ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Послове надзора обавља један инспектор. 
Правни основ: 
Инспекција за саобраћај и путеве општинске управе општине Александровац, 

врши инспекцијски надзор на основу члана 10. став 2. Закона о инспекцијском 
надзору ("Сл.гласник РС" бр. 36/2015), а у складу са следећим Законима и 
подзаконским актима: 

1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр.68/15) 
2. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС" бр.68/15) 
3. Закон о путевима ("Сл. гласниик РС" бр. 41/2018) 
4. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 
– одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон и 87/2018) 

5. Одлука о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији 
општине Александровац ("Сл. лист општине Александровац" број 5/2015) 

6. Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Александровац 
("Сл. лист општине Александровац" број 9/2016) 

7. Одлука о такси превозу ("Сл. лист општине Александровац" број 14/2016) 
8. Одлука о паркиралиштима ("Сл. лист општине Александровац" број 2/2009) 

и Одлука о изменама и допунама Одлуке о паркиралиштима  од ("Сл. Лист 
општине Александровац" број  2/2017) 

9. Упутство о изгледу такси исправа и евиденционог броја за обављање 
делатности такси превоза на територији општине Александровац од 
16.01.2017. год. 

10. ОДЛУКА О ЈАВНОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ („Сл. лист општине 
Александровац“ бр. 9/2019) 

11. Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији 
Александровца (“Сл. лист оппштине Александровац“ бр. 10/2018) 

12. Програм расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја 
на путевима на подручју општине Александровац за 2022. годину  

 
Надзор се врши над обављањем градског и приградског превоза путника, 

ванлинијског и такси превоза путника, јавног превоза ствари, превоза за сопствене 
потребе лица и ствари; уређење и одржавање аутобуских и такси стајалишта; стање 
јавног пута, његовог дела и путног објекта; техничку и другу документацију везану за 
изградњу, реконструкцију и одржавање јавног пута; хоризонталну и вертикалну 

Укупан број дана у години  365 

Викенди  100 

Годишњи одмори  25  

Празници  9  

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  222 

Инспекцијских надзора / службених контрола 140 

Извршених изречених управних мера (контрола 

извршења) 
70  

Едукација  5  

Састанци  15 

Послови координационог тела за безбедност 

саобраћаја 

30 
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саобраћајну сигнализацију; услове одвијања саобраћаја на јавном путу, спровођење 
редовних и правилних мера заштите јавног пута; радове на изградњи, реконструкцији 
и одржавању јавног пута, његовог дела и путног објекта; раскопавање и довођење у 
технички исправно стање јавних саобраћајних површина; увођење привременог 
режима саобраћаја и друге послове надзора у друмском саобраћају.    
Циљ плана је :  

- законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у 
области примене прописа уређених законом и одлукама општине Александровац у 
области јавног превоза путника (линијског, посебног линијског, ванлинијског и такси 
превоза путника), јавног превоза ствари и превоза за сопствене потребе лица и 
ствари; 

- спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области 
одвијања саобраћаја на јавном путу, стању јавног пута, његовог дела и путног 
објекта, 

- увођење привременог режима саобраћаја и постављање одговарајуће 
хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са пројектом 
техничке регулације саобраћаја. 

Применом законских прописа и одлука општине Александровац тежи се: 
- сузбијању нелегалног превоза путника и ствари на територији општине; 
- унапређењу и спровођењу законитости рада  привредних субјеката  у области 

јавног превоза путника(линијски, ванлинијски и такси превоз), превоза ствари и 
превоза за сопствене потребе лица и ствари; 

-   побољшању стања општинских путева и улица; 
- спровођењу редовних, ванредних, допунских и канцеларијских надзора у 

области саобраћаја и путева; 
- обради и анализи података о инспекцијском надзору; 
- обуци, оспособљавању и едукацији у вршењу инспекцијског надзора; 
- информисању јавности о инспекцијском надзору. 
Радом на терену, у сарадњи са другим надлежним инспекцијама и 

правосудним органима и Полицијском станицом Александровац, инспекција за 
саобраћај и путеве даје обавештења, пише извештаје, записнике и контролне листе, 
доноси решења о отклањању недостатака, подноси захтеве за покретање 
прекршајног поступка/поступка за привредни преступ. 

Процена ризика у Плану рада инспекције за саобраћај и путеве за 2022. 
годину, вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно 
на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског надзора као и на 
основу информација и добијених података од других инспекција, других овлашћених 
органа и организација, што је представљено табеларно. 

 
 

Табеларни приказ активности инспекције за саобраћај и путеве по месецима: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Редовне контроле 
јавног превоза 
терета 
 

х х х х х х  х х х х х 

Ванредне 
контроле 
јавног превоза 
терета 

    х х  х х    

Редовне контроле 
јавног превоза 
путника  
 

х х х х х х  х х х х х 

Ванредне 
контроле 
јавног превоза 
путника 

   х х    х х   



 

30 

 

Редовне 
контроле 
превоза 
путника који 
није 
дозвољен 
законом  

х х х х х х  х х х х х 

Ванредне 
контроле 
превоза 
путника који 
није 
дозвољен 
законом 

х х х х х х  х х х х х 

Ванредне 
контроле 
нелегалног 
превоза 
путника  

х х х х х х  х х х х х 

Редовне контроле 
ауто-такси превоза 
 

х х х х х х  х х х х х 

Ванредне контроле 
ауто-такси превоза  

х х х х х х  х х х х х 

Контрола 
утврђеног 
режима 
саобраћаја 

x x x x х х  х х x x x 

Редовне контроле 
путева, путне 
опреме и путних 
објеката 

х х х х х х   х х х х 

Контроле путева, 
путне опреме и 
путних објеката по 
пријавама 
странака 

х х х х х х  х х х х х 

Контрола стања 
дрвећа, обала и 
других засада 
поред путева 

  х х      х х  

Контрола зимског 
одржавања путева 
и улица 

х х х        х х 

Контола 

стања 

коловоз 

пута 

(оштећења

коловоза) 

  х х х х  х х    

Контрола 
саобраћајне 
сигнализације 

х х х х х х  х х х х х 

Послови и 
активности везане 
за рад Савета за 
безбедност 
саобраћаја 

x x x x x x  x x x x x 

Израда извештаја о 
раду 

     х      х 
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Табеларни приказ активности инспекције за саобраћај и путеве у редовној контроли 
јавног превоза – линијског и такси превоза по месецима и регистрованим субјектима: 

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. ДОО 
Жарковић Такси 
Александровац 

  x          

2. Мирољуб 
Зајић ПР, такси 
Синго 

   x         

3. Драган 
Михајловић, 
такси превоз 
Лукс такси 

    x        

4. Драган 
Џамић, такси 
превоз 
Џамбос 
Врбница 

x            

5. Драгољуб 
Рилак ПР, 
такси превоз 
Риле такси 

 x           

6. ДОО Жупски 
такси 
Александров
ац 

     x      x 

7. Марко 
Секуловић, 
такси превоз 
Жупа такси 
79 

 x      x     

8. Крпић 
Владимир 
ПР, Влада 
такси 85, 
Вратари 

     x       

9. Звонко Чолић 
ПР, такси 
превоз 
Звонко такси 

 x       x    

10. Рутић 
Радољуб ПР, 
Рут такси 
 

    x        

11. Милан 
Лачњевац 
ПР, такси 
превоз Фокус 
983 

     x       

12. Данијела 
Рајчић ПР, 
такси превоз 
Даца плус 
 

       x     

13. Александар 
Дуњић ПР, 
такси превоз 
Хало такси 
87 

       x     
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14. Срђан 
Павличевић 
ПР, такси 
превоз 
путника 
Парчин 

        x    

15. ЈН ЗЕГИН 
ТАКСИ ДОО, 
Александров
ац 

 x x x x   x x x x x 

Aжурирање 
регистра такси 
превозника 

  x         x 

АД "Југопревоз" 
Крушевац 

 x x x     x x  x  

Алекса Зајић ПР 
Аутопревозник 
Александровац 

  x          

Аутопревоз 
Ћалић Тржац 

   x         

Мирослав Вујић 
ПР грађевински 
радови на 
ископу и 
транспорту 
земљишта 
Александровац 

    x        

VLADA ĆOĆIĆ PR 
TRANSPORT 
ROBE UNI VLADA 
AUTO PREVOZ 
ALEKSANDROVAC 

     x       

 

 
Процена ризика у Плану рада инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину 
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III.4.ГРАЂЕВИНСКA ИНСПЕКЦИЈА   

Укупан број дана у години  365  

Викенди  100  

Годишњи одмори  25  

Празници  9  

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  222 

Редовни инспекцијски надзор  91  

Ванредни инспекцијски надзор  97  

Едукација  5  

Састанци  15  

Остали послови 

 

                       15 
 

 

РАДНО МЕСТО ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА НИЈЕ 

ПОПУЊЕНО, на расписаним конкурсима у 2021. години за 

попуњавање извршилачког места није било пријављених 
кандидата. 

 
1. Правни основ:  

1. Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-  
исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 -  
одлука УС, 54/13 -  одлука УС, 98/13 -  одлука УС, 132/2014 и 145/14)   

2. Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС", бр. 36/15) 

3. Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16) 

4. Закон о озакоњењу објеката (“Сл.гласник РС “ број 96/2015)  

5. Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката  

(“Службени гласник РС”, бр.27/2015)   

6. Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

дневника и грађевинске књиге (“Службени гласник РС”, бр.22/2015)   

7. Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта 

(“Службени гласник РС”, бр. 22/2015) 

 

2. Области надзора 

Основни циљ, задаци и послови грађевинске инспекције 
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РЕД. 

БРОЈ  

ОБЛАСТ 

НАДЗОРА  
АКТИВНОСТ  

УЧЕСТАЛОСТ   

/  ПЕРИОД  

ИНСПЕКЦИЈ 

КОГ 

НАДЗОРА  

ПРОЦЕНА 

РИЗИКА  

 

Спровођење  

Закона, Уредби 

и  

Правилника    

Инспекцијским надзором на 
терену и у службеним  
просторијама инспекције 

(увидом у акте, податке и 

документацију надзираног 

субјекта), превентивно 

деловање, контрола 

бесправне градње, и 

конструкције објекта (по 

обавештењу), контрола 

извођача радова, надзорног 

органа, контрола путева, 

контрола уклањања 

објеката, сарадња са другим 

надлежним инспекцијама и 

правосудним органима, 

тужилаштвом и МУП- ом и 

комуналном полицијом  

Континуира

но и по 

потреби  

  

1  

Закон о 

планирању и 

изградњи 

-  Контрола бесправне 

градње,  

- Затварање градилишта 

Континуиран

о и по 

потреби   

Средњи до 

висок  

Закон о 

планирању и 

изградњи 

- Надзор по пријави 
почетка извођења радова 
-   преглед темељне 
конструкције  
- преглед завршене 
конструкције објекта  
- Контрола пројектно 
техничке документације  
- Контрола извођача 
радова , надзорног 
органа и пројектанта -   
Контрола уклањања 
објеката  
- Процена стања 

објекта -   Пружање 

стручне помоћи у вршењу 

поверених послова и 

давање стручних 

објашњења -   

Подношење кривичних и 

прекршајних пријава  

Преглед 
темељне 
конструкције 
и 
конструкције 
целог објекта 
се врши на 
основу 
обавештења 
од  
стране 

извођача 

радова  

Низак 

степен 

ризика  
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2 

Закон о 

озакоњењу 

објеката   

- Издавање решења о 

уклањању бесправно 

изграђених објеката  

- Доношење решења 

о обустави поступка 

извршења решења – 

рушења објекта за објекте 

за које је донешено 

Решење о озакоњењу 

објеката  

- Поступање по чл. 

38. Закона о озакоњењу у 

вези достављања решења 

о рушењу 

Континуиран

о  

Средњи  

степен 

ризика  

3  

Правилник о 

поступку 

доношења и 

садржини 

програма 

уклањања 

објеката  

-   Сачињавање Плана и 

Програма уклањања 

објеката за сваки 

квартал у години -   

Уклањање објеката  

Континуиран

о  

Средњи  

степен 

ризика  

4  

Правилник о 

садржини и 

начину вођења 

књиге 

инспекције, 

грађевинског 

дневника и 

грађевинске 

књиге  

- Упис у књигу 
инспекције приликом 
надзора над извођењем 
радова  
- Контрола да ли се 

уредно води грађевински 

дневник и грађевинска 

књига  

Континуиран

о  

Низак 

степен 

ризика  

5  

Правилник о 

начину 

затварања и 

обележавању 

затвореног 

градилишта  

- Доношење решења 
о уклањању и решења о 
затварању градилишта  
- Прибијање 
фотокопије решења на 
градилишту, постављање 
траке и знака затварање 
градилишта -   Печаћење 
грађевинских  
машина  

- Контрола да ли се 
уредно води грађевински 
дневник и  
грађевинска књига  

  

По потреби    
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6 

Правилник о 

поступку 

спровођења 

обједињене 

процедуре  

- Инспекцијски надзор по 
обавештењу о завршетку 
темељне конструкције  
- Писање извештаја о 
темељној конструкцији  

- Инспекцијски надзор по 
обавештењу о завршетку 
објекта у конструктивном 
смислу  

- Писање извештаја о 

завршетку објекта у 

конструктивном смислу  

 
  

Континуиран

о  
  

7  

Превентивно 

деловање 

инспекције  

- Правовремено 
информисање јавности :  

- Објављивањем важећих 
прописа, планова инспекцијског 
надзора и контролних листа -   
Пружањем стручне и 
саветодавне подршке 
надзираном субјекту или лицу 
које остварује одређена права 
Број: обавештења,  
пружених стручних 
савета,превентивних,и 
нспекцијских надзора Одсека 
грађевинске  инспекције, 
континуирано Примена Закона, 
уредби, одлука, правилника у 
надзираном субјекту или у вези 
са надзираним субјектом  
- Предузимање 
превентивних инспекцијских 
надзора  

- Постављање 
информација на званичној Web 
презентацији инспекције  

- Коментар: превентивним 

деловањем инспекције утиче се 

на смање ризика односно 

штетних последица и 

вероватноће њеног настанка 

    

 Процена ризика у надзору грађевинске инспекције 

а) Критичан ризик - у случајевима грађења објеката без грађевинске дозволе; 

б) Висок ризик - у случајевима грађења објеката без грађевинске дозволе и грађења 

објеката и извођења радова без решења из члана 145. Закона о планирању и 

изградњи и рушењу објеката без дозволе за рушење у и случајевима настављања 

радова након доношења решења о обустави грађења; 

в)  Средњи ризик – грађење објеката и извођења радова без решења из члана 145. 

Закона о планирању и изградњи и рушење објеката без дозволе за рушење; 

г)  Низак ризик – одржавање објеката са већим оштећењима и коришћење објеката 

без употребне дозволе и 

д) Незнатан ризик – одржавање објеката са незнатним оштећењима. 

 

Учесталост вршења грађевинског инспекцијског надзора 

Овај сегмент инспекцијског надзора дефинисан је посебни законом, Законом о  

планирању и изградњи (члан 175. став 3.) кроз обавезу грађевинског инспектора да 

је у вршењу инспекцијског надзора дужан да обавезно изврши два инспекцијска 
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надзора и то приликом добијања обавештења надлежног органа о пријави темеља и 

по завршетку објекта у конструктивном смислу што не значи да грађевински 

инспектор неће према расположивом времену моћи да изврши и више од ова два 

обавезна инспекцијска надзора. 

 
 
III.5. ИНСПЕКЦИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ    СРЕДИНЕ 

 
План инспекцијског надзора сачињен је према одредбама чл. 10. став 3. и 4. 
Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/2015, 44/2018- др.закон и 
95/2018), у смислу обавезних елемената и садржаја Плана. 
 
 

 
Укупан број дана у години 

 
365 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 222 

Редовни инспекцијски надзор 88 
(дан) 

Ванредни инспекцијски надзор 15 
(дан ) 

Административни послови oкo припрема 
надзора (обавештења, налози за и.н. ,КЛ, 
окончавање надзора и предмета ,вођење и 
архивирање пр. у OPIS- u ( дан) 

 
 

79 

Превентивне и саветодавне посете (дан) 10 

Заједнички инспекцијски надз.и помоћ 
др.инспекцијама 
(дан) 

10 

Састанци и др.послови у Одељењу (дан)  

15 

Едукација, семинари и сл.(дан) 5 

 

Правни основ за поступање Инспекције за заштиту животне средине општине 
Александровац, садржан је у одредбама следећих Закона: 
 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09, 
72/09,43/11,95/12-др.закон, 76/18 и 76/18-др.закон, 95/18-др.закон) 

- Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра 
извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања 
података ("Сл.гласник РС", бр.91/10, 10/13 и 98/16) 

2. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 
бр.135/04 и 36/09) 

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Сл.гласник РС", бр.114/08) 
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- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја 
и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  
("Сл.гласник РС", бр.114/08) 

3. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 25/15) 

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана 
дозвола („Сл.гласник РС“ бр.84/05) 

- Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за 
издавање интегрисане дозволе („Сл.гласник РС“ бр.108/08) 

4. Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 10/13, 26/21- 
др.закон) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање 
("Сл.гласник РС", бр.111/15, 83/21) 

- Уредбa о мерењима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања ("Сл.гласник РС" бр.5/16, 67/21) 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из постројења за сагоревање ("Сл.гласник РС", бр.6/16,67/21) 

5. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл.гласник РС", бр. 
96/21) 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 

животној средини ("Сл.гласник РС", бр.75/10) 
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке ("Сл.гласник РС", бр.72/10) 
6. Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 

88/10,14/16 и 95/18-др.закон) 
- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 

са упутством за његово попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.95/10 и 88/15) 
- Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.гласник РС", бр.92/10) 

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада 
("Сл.гласник РС", бр.56/10) 

- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл.гласник 
РС", бр.104/09, 81/10) 

- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање ("Сл.гласник РС", бр.114/13) 

- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије ("Сл.гласник РС", бр.98/10) 

7. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Сл.гласник РС", бр.36/09) 
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник 

РС", бр.104/09) 
- Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења 

од посебног интереса ("Сл.гласник РС", бр.104/09) 
8. Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10 и 

14/16, 95/18- др.закон, 71/21) 
9. Закон о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12 

и 25/15) 
10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС” бр.36/15, 44/18 

др.закон и 95/18) 
11. Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” бр.18/16 и 

95/18 ) 
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Р. 

бр. 

 

Надзирани 

субјекат 

Врста 

активности/постројење 

 

 
Област надзора 

МЕСЕЦ  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
Σ 

Остало 

1. „ВИНО ЖУПА“ 

АД 

Александровац 

-котловско постројење на 

биомасу и природни гас; 

-достава података за 

ЛРИЗ; 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину 

-власник неопасног 

отпада и отпадног 

јестивог уља 

-Заштита 

ваздуха 

-Заштита 

животне 

средине 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 

- средњи ризик 

 

X 

       
 
 
 

X 

     
 
 

2 

2. ППТ“АРМАТУРЕ 

“АД 

Александровац 

- достава података за 

ЛРИЗ; 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-власник неопасног 

отпада и отпадног 

јестивог уља 

-Заштита 

животне 

средине 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 

-средњи ризик 

   
 
 

X 

     X     
 
 

2 

3. „ТЕХНОГУМА 

ПЛУС“АД 

Александровац 

- достава података за 

ЛРИЗ; 

-произвођач неопасног 

отпада 

- Заштита 

животне 

средине 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 
-средњи ризик 

  X        X   
 
 

2 

РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА ПО ВРСТАМА АКТИВНОСТИ / ПОСТРОЈЕЊИМА СА ВРЕМЕНСКИМ РАСПОРЕДОМ И 
БРОЈЕМ ПРЕДВИЂЕНИХ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА НАДЗОРА 
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 4. „ЛА 

ФАНТАНА“ДОО, 

Београд,огранак у 

Митровом 

Пољу,Александро 

вац 

-котловско постројење на 

пелет; 

-достава података за 

ЛРИЗ; 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-власник неопасног 

отпада 

-Заштита 

ваздуха 

-Заштита 

животне 

средине 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

- Управљање 

неопасним 

отпадом 

    
 

X 

   X     2  

-средњи ризик 

5. СМР „МИЛКА 

МД“Мрмош,Алек 

сандровац 

-достава података за 

ЛРИЗ; 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Заштита 

животне 

средине 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

  X    
 
 
 
X 

       
 
 

2 

-средњи ризик 

6. „ВОМИКС“ДОО 

Београд,огранак 

Г.Ступањ,Алекса 

ндровац 

-достава података за 

ЛРИЗ; 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-котловско постројење на 

природни гас 

-Заштита 

животне 

средине 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

- Заштита 

ваздуха 

      
 
 

X 

     
 
 
 
 

X 

  
 
 

2 

- средњи ризик 
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 7. „НИС“ АД Нови 

Сад, Б.С. у 

Виткову , 

Александровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

 

-низак ризик 

       
 

Х 

     1  

8. „МИХАЈЛОВИЋ 

“ ПАРАЋИН, Б.С. 

у Горњем 

Ступњу, 
Александровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

       Х     1 

9. „МИРАС Б“ДОО 

Александровац 

Лесеновци 

(Витково) 

-Постројење које ствара 

буку 

--Заштита од 

буке 

-низак ризик 

     Х       1 

10. Милић 

Братислав, ПР 

ПТР „МОДА 

ПЛУС“Стањево 

,Александровац 

-складиштење неопасног 

отпада 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 
 

-средњи ризик 

    X        1 

11. ЈП„СРБИЈАШУ 

МЕ“Београд,ШГ 

Крушевац,ШУ 

Александровац 

-Заштићено природно 

добро-СРП“ВРХ 

ЖЕЉИНА-ПЛОЧКА 

ЧУКА“Александровац 

-заштита 

природе 

-средњи ризик 

       Х    X 2 

12. „ИВАНОВИЋ 

ФЛЕКС“ДОО 

Александровац 

-произвођач неопасног 

отпада 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 

низак ризик 

        Х    1 

13. “ГРО АС“ДОО 

Александровац 

-произвођач неопасног 

отпада 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 

-низак ризик 

     Х       1 
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 14. “МЕТАЛАЦ“АД, 

Новаци,Александ 

ровац 

-произвођач неопасног 

отпада 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 
-низак ризик 

         Х   1  

15. „МИРАС Б“ДОО 

Лесеновци,Б.С . у 

Виткову,Алексан 

дровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

    Х        1 

16. МИРАС Б“ДОО 

Лесеновци,Б.Су 

Кожетину 

,Александровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

    Х        1 

17. „ЛУКОИЛ 

СРБИЈА“Београд, 

БС У 

Александровцу 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

          Х  1 

18. „БРАМИ“ ДОО 

Александровац, 

БС у Виткову, 

Александровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

   Х         1 

19. „ЕНЕРГОЖУПА“ 

ДОО,Александров 

ац, БС у 

Виткову,Алексан 

дрвац 

- испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

  Х           
1 

20. „ЕНЕРГОЖУПА“ 

ДОО,Александров 

ац, БС у Ботурићу 

Александровац 

испитивање отпадних 

вода по Студији о 

процени утицаја на 

животну средину ; 

-Процена 

утицаја на ж.с.- 

по Студији 

-низак ризик 

        Х    1 

21. СУР“МАЛИ 

ЈЕЛАК“Александ 

ровац 

-власник неопасног 

отпада -- отпадног 

јестивог уља 

-Управљање 

неопасним 

отпадом 

-низак ризик 

 X            
 

1 
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 22. „ДМБ ПЕТРОЛ- - испитивање отпадних -Процена    Х         1  

ОИЛ“ДОО вода по Студији о утицаја на ж.с.- 

Аранђеловац, БС процени утицаја на по Студији 

у Г. Ратају, животну средину ; -низак ризик 

Александровац   

23. ТП „ДМ-Г - испитивање отпадних -Процена          Х   1 
ПЕТРОЛ“ вода по Студији о утицаја на ж.с.- 

Глободер, БС процени утицаја на по Студији 

Врбница, животну средину ; -низак ниво 

Александровац   

24. „Теlenor“доо Радио базна станица Нејонизујуће    Х     Х    2 
Београд, радио мобилне телефоније Зрачење 

базна станица  -средњи ризик 

„Центар“у   

Александровцу   

25. „Телеком Радио базна станица Нејонизујуће       Х     Х 2 
Србија“АД мобилне телефоније зрачењ 

Београд, радио  --средњи ризик 

базна станица   

„Центар“у   

Александровцу   

26. „ВИП Радио базна станица Нејонизујуће       Х     Х 2 
Мобиле“доо мобилне телефоније зрачење 

Београд радио  -средњи ризик 

базна   

станица„Центар“   

у Александровцу   

27. СУР„БРЕЗА 
АС“Александрова 

-власник неопасног 

отпада -- отпадног 

-Управљање 

неопасним 
X            1 

ц јестивог уља отпадом 
  низак ризик 

28. СУР„КУМОВИ“ 
Александровац 

-власник неопасног 

отпада -- отпадног 

-Управљање 

неопасним 
X            1 

јестивог уља отпадом 

 
-низак ризик 
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29. СУР„АТОС 2018“ -власник неопасног -Управљање  X           1 
Александровац отпада -- отпадног неопасним 
 јестивог уља отпадом 
  -низак ризик 

30. ДЕЧИЈЕ -власник неопасног -Управљање       X      1 
ОДМАРАЛИШТЕ отпада -- отпадног неопасним 

„Црвеног крста“у јестивог уља отпадом 

Митровом Пољу,  -низак ризик 

Александровац   

 

31. 

СУР“ПИЛЕ“Алек -власник неопасног -Управљање          X   1 
сандровац отпада -- отпадног неопасним 
 јестивог уља отпадом 
  -низак ризик 

32. „ТЕХНОМЕТАЛ“ власник неопасног отпада Управљање   X          1 
ДОО Дашница неопасним 

Александровац отпадом 
 -низак ризик 

33. СЗР“БЕТОН - Постројење које ствара - Заштита од          X   1 
СТИЛ буку буке 

РАЦА"Крушевиц  -низак ризик 

а, Александровац   

34. „ПАСАЖ -власник неопасног Управљање           X  1 
ФОРТУНА“ ДОО отпада -- отпадног неопасним 

Александровац јестивог уља отпадом 

  -низак ризик 

35. СЗР“ЖУПА -произвођач неопасног Управљање  X           1 
ИНОКС“Алексан отпада неопасним 

дровац  отпадом 

  -низак ризик 

УКУПНО 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 45 



 
III.6. ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције за школску 2021/2022. годину 
доноси се у складу са одредбама члана 20. Закона о просветној инспекцији („Службени 
гласник РС“, бр. 27/2018) којим је прописано да просветна инспекција Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја доноси годишњи план инспекцијског надзора за 
школску, односно радну 2021/2022. годину, као и члана 10. Закона инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018- др. закон и 95/2018) који, поред осталог, 
прописује да се план инспекцијског надзора заснива на утврђеном стању у области 
инспекцијског надзора и процени ризика, да је инспекција дужна да сачини годишњи план 
инспекцијског надзора који спроводи кроз оперативне планове, осим када постоје 
нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају.     Координациона 
комисија за инспекцијски надзор Владе усваја годишњи план инспекцијксог надзора 
просветне инспекције који се по усвајању објављује на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
      Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других 
прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и 
зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор 
врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне 
самоуправе.  
         Инспекцијски надзор над радом установа образовања на територији Општине 

Александровац,као поверени посао,обавља Општинска управа, сходно чл.169.Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 -др. 

закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). Координацију послова инспекцијског надзора 

из делокруга републичке инспекције поверених јединици локалне самоуправе,применом 

овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна 

управа,врши републичка инспекција. У ову координацију спада и организовање 

заједничких акција републичких инспектора и инспектора јединице локалне самоуправе. 

       Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор.  Правилником о 

утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи 

("Сл. гласник РС", бр. 52/2018), утврђено је да послове инспекцијског надзора у Општини 

Александровац обавља просветни инспектор. 

        У вршењу инспекцијског надзора, на основу закона, просветни инспектор контролише 
примену:  

– Закона о основама система образовања и васпитања васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. Закон и 6/2020);  

– Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 

101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019); 

– Закона о основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС”,бр. 55/13 и 

101/17,27/18 – др.закон); 

– Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 

101/17, 27/18 – др. Закон и 6/2020); 

–  Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17 и 6/2020); 

– Закон о образовању одраслих("Сл.гласник РС",бр.55/2013,88/2017-др.закон и 

27/2018 др.Закон и 6/2020–др.закон); 
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– Закона о уџбеницима(„Службени гласник РС“, број 27/18); 

– Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени 

гласник РС“, број 30/10); 

–  Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана 

инспекцијског надзора у области образовања и васпитањаm("Службени гласник 

РС",бр.63/2018 од 17.8.2018. године, а ступио је на снагу 25.8.2018.);  

– подзаконских аката и других прописа 

Просветни инспектор у вршењу инспекцијског надзора контролисао је примену и 

следећих подзаконских аката: 

 уредби, одлука и других аката које доноси Влада Републике Србије и којима се 

подробније разрађује однос уређен законима из области образовања и васпитањеа 

у складу са сврхом и циљем закона; 

 правилника, које доносе министарство надлежно за послове образовања и 

васпитања и друга министарства а којима се разрађују поједине одредбе закона или 

прописа Владе; 

 упутства које доноси министарство, а којима се одређује начин на који органи 

дрђавне управе и имаоци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе закона 

или других прописа. 

 Облици инспекцијског надзора који ће се вршити; 

      Редовне инспекцијске надзоре просветни инспектор врши на основу контролних листа 

које су доступне надзираним субјектима на званичној интернет страници Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-

inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/). 

      Према потреби и по захтеву надзираних субјеката просветни инспектори ће давати 

стручну и саветодавну пдршку надзираним субјектима у складу са Законом. Надзирани 

субјекат може доставити просветној инспекцији извештај о самопровери испуњености 

захтева из контролне листе и самопроцене ризика, које је спровео сагласно садржини 

контролне листе и правилима о процени ризика. Уз овај извештај, надзирани субјекат 

инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал (фотографије 

и др.) којим се поткрепљују налази из извештаја.  

     Поред редовних инспекцијских надзора, просветни инспектори ће обављати и ванредне 

инспекцијске надзоре у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору.  

     Ванредан инспекцијски надзор ће се вршити када је неопходно да се, сагласно 

делокругу послова просветне инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или 

отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и 

интересе запослених и радно ангажованих лица, несметан рад органа, када се после 

доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан 

или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; ради спречавања 

обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката; по захтеву 

државних органа; када се поступа по представци правног или физичког лица; када 

другостепени орган преко инспекције допуњава поступак или понавља цео поступак или 

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/
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његов део, а нису испуњени услови за допунски инспекцијски надзор. Ванредан 

инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити утврђујући, који се врши 

када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења 

надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења 

активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, или 

потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди 

законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене 

обавезе, односно у његовом пословању. 

     Просветна инспекција ће вршити и контролне инспекцијске надзоре и пратити ниво 

извршења предложених, односно наложених мера. 

     Годишњи план инспекцијских надзора просветне инспекције за школску/радну 

2021/2022. годину сачињен је коришћењем више критеријума који су дефинисали 

надзиране субјекте код којих ће се у наредној школској/радној години вршити инспекцијски 

надзор.  

При изради наведеног плана утврђено је чињенично стање проценом ризика садржаним у 

записницима из редовних надзора из претходне школске године, бројем представки које 

се односе на надзиране субјекте, подацима из Базе записника инспектора. 

 
У оквиру инспекцијског надзора инспектор предузима следеће активности:  
1. Поступање установа у погледу спровођења закона, других прописа у области 
образовања и васпитања и општих аката  
2. Надзор над остваривањем права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља , 
односно законског заступника , утврђених прописима у области образовања и васпитања  
3. Надзор над остваривањем заштите права детета и ученика , њихових родитеља , 
односно других законских заступника , као и заштите права запослених  
4. Надзор над обезбеђивањем заштите детета , ученика од дискриминације , насиља, 
злостављања и занемаривања , као и понашања које вређа углед , част и достојанство; 
5. Надзор над поступком уписа и поништавање уписа у школу;  
6. Надзор над испуњености прописаних услова за спровођење испита  
7. Вођење прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку 
поништавања јавне исправе коју издаје установа  
8. Спровођење свих облика верификација у установама 
 

НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА  

    Непланиране активности могу проистећи по представкама грађана, захтевима 

надзираних субјеката, и у вези издавања Извештаја о испуњености услова за обављање 

делатности образовања и васпитања . 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

     Инспекцијски надзори по плану, ванредни инспекцијски надзори и службене контроле 

спроводиће се употребом метода и техника, како је прописано законским и подзаконским 

актима који су темељ за поступање просветног инспектора на локалном нивоу.  

          При спровођењу, редовних инспекцијских надзора, просветни инспектор дужни су да 

се придржавају релевантних процедура и оперативних упута које је израдио надлежни 
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орган као и контролних листа из апликације Министарства просвете,науке и технолошког 

развоја .  

         Инспекцијски надзор без најаве вршиће се код нерегистрованих субјеката као и при 

ванредним инспекцијским надзорима код субјеката код којих постоји основана сумња да 

може доћи до појаве насиља у школским објектима . 

 

 

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

Превентивно деловање просветне нспекције : 

1. Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на 

сајту Одељења за инспекцијске послове.  

2. Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 

одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом.  

3.Предузимањем превентивних инспекцијских надзора.  

4.Постављањем информација на званичан сајт Одељења за инспекцијске послове.  

Превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно  

штетних последица и вероватноће његовог настанка. 

 

ПРИПРЕМА И ИЗВРШАВАЊЕ ОСТАЛИХ РЕДОВНИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  

   Припрема инспекцијског надзора вршиће се координацијом рада у оквиру Одељења за 

инспекцијске послове. Остали редовни послови у оквиру инспекцијског надзора су између 

осталог и: отварање предмета, праћење рокова за извршење наложених мера и друге 

техничке припреме. 

 

ОБУКА, ОСПОСОБЉАВАЊЕ, СЕМИНАРИ, ЕДУКАЦИЈЕ У ВРШЕЊУ  

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ  

                                                                НАДЗОРУ 

 Ради ефикаснијег обављања инспекцијског надзора неопходна је припрема, планирање, 

упућивање и оспособљавање инспектора из области образовања, као и праћење 

иновација,норми и стандарда у области инспекцијског надзора у складу са Законом о 

инспекцијском надзору. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

                                                            УСТАНОВА 
Контрола испуњености услова за почетак нове 
школске године 

                    IV квартал 

                                             ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА 

Контрола спровођења мера и поступака установе, а 
ради свеобухватног развоја детета , ученика . 

I, II, III и IV квартал 

Контрола оцењивања , спровођења испита I, II, III и IV квартал 

Контрола вођења дисциплинских поступака и  
изречених мера 

I, II, III и IV квартал 

Контрола реализација екскурзија и наставе у природи I, II, III и IV квартал 

Контрола вођења и чувања прописане евиденције,а у 
вези заштите права детета 

I, II, III и IV квартал 

КОНТРОЛА РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
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Контрола доношења нормативних аката I, II, III и IV квартал 

Контрола вођења и ажурирања прописане евиденције I, II, III и IV квартал 

Контрола пријема у радни однос наставника, стручних  
сарадника и осталих запослених у установи и стручне  
заступљености наставе 

I, II, III и IV квартал 

Контрола организације и реализације свих облика  
наставе 

I, II, III и IV квартал 

Контрола поступања директора школе у спровођењу  
дисциплинских и васпитних поступака како ученика ,  
тако и запослених 

I, II, III и IV квартал 

Контрола рада директора установе у погледу његове  
организације и рада стручних органа установе,  
стручних тимова, актива, педагошког колегијума, и  
свих осталих облика органозовања наставника и  
стручних сарадника 

I, II, III и IV квартал 

Контрола извршења наложених мера I, II, III и IV квартал 

Контрола сарадње са локалном самоуправом I, II, III и IV квартал 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

Утврђивање испуњености услова за верификацију 
установе,образовног профила, остваривање 
наставних планова ипрограма, проширене делатности 
установе, статусне промене,промене назива, седишта 
установе 

 
I, II, III и IV квартал 

 

Табеларни приказ Установа код којих се врши редован инспекцијски надзор, по 

областима надзора 

      
Основна школа ''Аца Алексаић'' 

Александровац 
 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године  
Контрола извршења наложених 
мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете  
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

  
Основна школа ''Иво Лола Рибар'' 

Александровац 
 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године  
Контрола извршења наложених 
мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете  
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НИЗАК 
 

Средња школа ''Свети Трифун'' са домом 
ученика 

Александровац 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године  
Контрола извршења наложених 
мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете  
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 
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Предшколска установа ''Наша радост'' 

Александровац 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године  
Контрола извршења наложених 
мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете  
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за школску/радну 2021/2022. 

годину Одељења за инспекцијске послове вршена је на основу инспекцијског надзора у 

наведеним областима, односно на основу анализе стања у досадашњем вршењу 

инспекцијског надзора, као и на основу информација и добијених података од других 

инспекција и до сада обрађених контролних листа.  

       Процена ризика ће се вршити у току припреме плана инспекцијског  

надзора, пре инспекцијског надзора и у току инспекцијског надзора, како би се уједно и 

надзирани субјекти упознали са системом процене ризика. 

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Просветна инспекција ће најкасније до 31.01.2022. године, сачинити и објавити Извештај о 

раду у 2021.години. 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА  

Унапређење квалитета рада просветног инспектора може се остварити: 

- обезбеђењем неопходних средстава за рад инспекције на терену; 

- побољшањем материјалног положаја инспектора;  

-чешћим састанцима са представницима Министарства просвете ради превазилажења 

насталих проблема, а ради развијања става за што флексибилније обављања послова из 

прописаних надлежности,све у сврху свеобухватнијег развоја личности детета као 

приоритета делатности установе  

- планирањем процеса обуке и изградњом персоналних вредности које ће омогућити 

ефикасније извршавање садашњих и будућих послова;  

    Мисија сталног унапређења квалитета рада просветног инспектора је да промовише 

значај образовања и васпитања деце и ученика и омогући стварање услова за додатну 

едукацију инспектора, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног 

унапређења квалитета рада у циљу очувања и унапређења квалитета свих реализованих 

облика образовања и васпитања . 

       Визија сталног унапређења квалитета рада просветног инспектора је  

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним научним сазнањима и образовној пракси , као и развијање компентенција за 

сналажење и активно учешће у савременом друштву , а све то организовано да 

функционише у интересу детета односно ученика . 
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TАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ОПШТИНСКОГ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Град/Општина Александровац 

Име и презиме Мила Новаковић  

 
Адреса 

Општинска управа Општине Александровац, 
Одељење за инспекцијске послове, 

Улица Јаше Петровића бр.16, Александровац 

Број 
легитимације 

614/1 

Број редовних 
надзора 

4 

 
Преглед 
надзираних 
субјеката у којима 
ће се вршити 
редовни надзор 
 

 
ПУ 

 „ Наша 
радост “ 

Александровац 

 
 

ОШ 
''Аца Алексић'' 
Александровац 

 
ОШ 

„Иво Лола 
Рибар“ 

Александровац 

 
СШ 

„Свети 
Трифун“ са 

домом ученика 
Александровац 

 
Период у коме ће 
се вршити 
редовни надзор 
 

 
 

01.10.2021.–31.03.2022. године 

 
Очекивани број 
ванредних 
надзора и период 
у коме ће се 
вршити 
 

 
Очекивани број 

надзора 

 
Период 

 
20 

 
01.09.2021 – 31.08.2022. године 

  

                                                                                               

IV ЗАВРШНА НАПОМЕНА  

  

  Одељење за инспекцијске послове општинске управе општине 
Александровац задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског 
надзора за 2022. годину.  
  Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину ће се редовно 
ажурирати, анализирати и контролисати у складу са потребама, а у законском року 
ће бити објављен на интернет страници општине Александровац – општинска 
управа www.aleksandrovac.rs. 

                                                                                     
                                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

                                                                      ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
                                                                                                  Бора Костић, с.р. 


