РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ГОДИШЊИ ПЛАН
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Предлог

Тител, Децембар 2016. Године
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом одредаба
из области комуналних делатности
Назив
Програм
коме
припада
Правни
основ

Служба за инспекцијске послове
Одељења за привреду, урбанизам, заштити животне средине, имовинскоправне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове Општинске управе
Тител
ЗАКОНИ:
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10 и 18/16)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11)
- Закон о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13 и 13/16)
- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/15)
- Закон о трговини („Службени гласник РС“ број 53/10 и 10/13)
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ:
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист Општине Тител“
број 16/2016)
- Одлука о радном времену трговинских и угоститељских предузећа и
радњи и објеката за приређивање забавних игара („Службени лист
Општине Тител“ број 9/14)
- Одлука о одређивању делова обале и воденог простора на реци Тиси у
општини Тител на којима се могу градити хидрограђевински објекти и
постављати плутајући објекти („Службени лист Општине Тител“ број 2/15)
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине
Тител“ број 21/12, 13/13 и 14/16)
- Одлука о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Службени
лист општине Тител“ број 10/10)
- Одлука о јавним паркиралиштима и паркирању на територији општине
Тител („Службени лист Општине Тител“ број 1/15)
- Одлука о аутобуским стајалиштима на територији општине Тител
(„Службени лист Општине Тител“ број 21/12)
- Одлука о организацији Општинске Управе Општине Тител („Службени
лист Општине Тител број 5/15).

Одговорно
лице
Опис

Циљ 1
Индикатор 1.1

Комунално еколошки инспектор
Комунални инспектор
Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше Комунално еколошки
инспектор и Комунални инспектор. Инспектори су самостални у раду у границама
овлашћења утврђених законом и одлукама општине Тител, а за свој рад су лично
одговорни. Инспектори имају право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора
прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других
правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје
прекршајне налоге односно подноси прекршајне пријаве.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Тител у области обављања
комуналних делатности.
Ниво законитости у константном
Базна
и функционалном обављању

комуналних делатности

вредност

2016

2017

2018

Базна
вредност

2016

2017

2018

Укупан број извршених
инспекцијских надзора
Алтернатива:
Индикатор 1.1

Проценат надзора без
утврђених неправилности
Коментар: тенденција смањења
броја нелегалних корисника
комуналних услуга

Циљ 2
Индукатор 2.1

Алтернатива:
Индикатор 2.1

Циљ 3

Законитост и безбедност недзираних субјеката у области заустављања и паркирања
моторних возила на јавним саобраћајним површинама (јавним паркиралиштима,
пешачким и бициклистичким стазама, тротоару и јавним зеленим површинама.
Укупан број инспекцијских
216
Базна
217
218
надзора над заустављеним
вредност
и паркираним возилом

Утврђен број непрописно
заустављених и паркираних
возила

Базна
вредност
2016

2017

2018

2016

2017

2018

Коментар: Тенденција смањења
броја непрописно заустављених
и паркираних возила
Однос извршених редовних и
ванредних надзора

Индикатор 3.1

Базна
вредност
Редован – планирани
инспекцијски надзор се врши
свакодневно у трајању од
три сата
Ванредан инспекцијски
надзор се врши због предузим.
хитних мера ради спречавања
или отклањања непосредне
опасности, по пријави грађана,
телефонским позивима и
електронским путем
Допунски инспекцијски надзор
се врши по службеној дужности
и поводом захтева надзираног
субјекта
Контролни инспекцијски надзор
се врши ради утврђивања
извршених мера које су
предложене или наложене над
надзираним субјектом у оквиру
редовног или ванредног
инспекцијског надзора

Р.
бр.

Специфични
циљеви
Шта желимо
постићи

Задатак/
активност
Како ћемо постићи
специфучне циљеве
?
Које задатке/актив.
морамо предузети ?

Индикатори
резултата
Како меримо
задатке /
активности?

Одговорна
орг. јед.
Ко је
одговоран
за
активности
и задатке?

Рок за
извршење
Када
активност
мора бити
заврешена?

1

Спровођење
закона и
Одлука
општине
Тител у
комуналној
области

Инспекцијским
надзором на терену,
сарадњом са другим
надлежним
иституцијама и
правосудним
органима,
тужилаштвом и
МУП-ом

Комунално
еколошки
инспектор

Континуирано
и по потреби,
временски рок
назначен у
решењу

Закон и
Одлуке
општине
Тител

2

Предузимање
мера и контрола
радног времена
трговинских и
угоститељских
предузећа и
радњи и објеката
за приређивање
забавних игара

Комунално
еколошки
инспектор

Континуирани
и по потреби

Закон и
Одлуке
општине
Тител

3

Предузимање
мера и контрола

Инспекцијским
назором на терену,
у седишту
надзираног субјекта
(контрола потребне
документације за
обављање наведене
делатности у
сарадњи са
припадницима
МУП-а)
Инспекцијским
назором на терену,

Број поднетих
захтева за
покретање
прекршајног
поступка по
службеној
дужности, број
издатих
прекршајних
налога, број
издатих решења
о отклањању
недостатака, број
дописа упућених
другим
надлежним
органима, број
сачињених
службених
белешки, број
сачињених
обавештења,
број издатих
позива
странкама, број
закључака
Број издатих
прекршајних
налога

Број издатих
прекршајних

Комунално
еколошки

Континуирано
и по потреби,

Закон и
Одлуке

Комунални
инспектор

Документи

4

5

6

о поставању
мањих
монтажних,
покретних и
других објеката
привременог
карактера на
површинама
јавне намене
Предузимање
мера и контрола
у вези са
коришћењем
делова обале и
воденог
простора на реци
Тиси у општини
Тител на којима
се могу градити
хидрограђевински објекти и
постављати
плутајући
објекти
Предузимање
мера и контрола
у вези са
трговином ван
продајних
објеката у складу
са чл. 54. Закона
о трговини са
посебним
акцентом на
нелегални
промет дувана и
дуванских
производа

у седишту
надзираног субјекта
(контрола потребне
документације за
обављање наведене
делатности)

налога, број
издатих решења
о отклањању
недостатака, број
издатих
закључака о
извршењу
решења

инспектор

Инспекцијским
назором на терену,
у седишту
надзираног субјекта
(контрола потребне
документације за

Број издатих
прекршајних
налога, број
издатих решења
о отклањању
недостатака, број
издатих
закључака о
извршењу
решења

Комунално
еколошки
инспектор

Комунално
еколошки
инспектор

Припрема и
спровођење
инспекцијског
надзора планирање и
усклађивање
рада инспектора
у складу са
законским
прописима

Прећење промена
законских прописа
и одлука општине
Тител

Број издатих
прекршајних
налога, број
издатих решења
о отклањању
недостатака, број
издатих
закључака о
извршењу
решења, Број
обавештења
упућених
надлежним
инспекцијама и
службама
Поштовање
законских
рокова и њена
примена

коришћењем
делова обале и
воденог простора
на реци Тиси

Инспекцијским
назором на терену,
у седишту
надзираног субјекта
(контрола потребне
документације за
обављање наведене
делатности) у
сарадњи са
припадницима
МУП-а, тржишном
и другим
инспекцијама и
службама

Комунални
инспектор

временски рок
назначен у
решењу

општине
Тител

Континуирано
и по потреби,
временски рок
назначен у
решењу

Закон и
Одлуке
општине
Тител

Континуирано

Закон о
трговини

Континуирано

Примена
Закона о
инспекц.
надзору

Континуирано

Примена
Закона о
инспекц.
надзору

Комунални
инспектор

Комунални
инспектор
Сваки у
оквиру
својих
законских
овлашћења

Комунално
еколошки
инспектор
Комунални
инспектор

Израда годишњег
извештаја о раду
Инспекције

Увидом у
извештај

Комунално
еколошки
инспектор
Комунални
инспектор

7

8

9

10

Спровођење
редовних,
ванредних,
допунских и
контролних
инспекцијских
надзора у
комуналној
области

Обрада и
анализа података
о обављеном
инспекцијском
надзору

Обука,
оспособљавање
семинари,
едукације у
вршењу
инспекцијског
надзора и
примена Закона
о инспекцијском
надзору
Припрема и
извршавање
осталих
редовних
послова у оквиру

Презентација
резултата рада
путем званичног
сајта општине Тител

Увидом у
извештај

Служба за
инсп.
послове

До 21.01.2017.
године

Примена
Закона о
инспекц.
надзору

Спровођење
редовно планираних
инспекцијских
надзора у складу са
Годишњим планом
инспекцијског
надзора

163 радних дана
планираног
инспекцијског
надзора

Комунално
еколошки
инспектор

Континуирано

Примена
Закона о
инспекц.
надзору

Спровођење
ванредних,
допунских и
контролних
инспекцијских
надзора

По пријави
грађана
електронском
поштом,
телефонским
путем и
писмено,
по службеној
дужности,
поводом захтева
надзираног
субјекта
Бројчана и
стручна анализа,
дневна,
седмична,
месечна,
шестомесечна и
годишња на
нивоу службе

Комунално
еколошки
инспектор

Континуирано

Примена
Закона о
инспекц.
надзору

Континуирано

Примена
закона и
одлука

Праћење
иновација норми
и стандарда у
области
инспекцијског
назора

Комунално
еколошки
инспектор

Континуирано

Примена
закона,
уредби,
правилника

Континуирано

Примена
закона,
уредби,
одлука,
правилника

Обрада и анализа
броја сачињених
записника,
прекршајних
налога, пресуда,
решења, закључака,
уплаћених новчаних
казни по
прекршајном
налогу, поднетих
прекршајних
пријава, коначних
извртшних
прекршајних налога
Припрема,
планирање,
упућивање и
оспособљавање
инспектора из
области комуналне
инспекције

Комунални
инспектор

Комунални
инспектор

Комунално
еколошки
инспектор
Комунални
инспектор
Шеф
службе

Комунални
инспектор
Шеф
службе

Координација рада
у оквиру Службе за
инспекцијске
послове, отварање
предмета, праћење

Број
новоотворених
предмета,
прекршајних
налога, остварен

Комунално
еколошки
инспектор
Комунални

инспекцијског
надзора

11

Превентивно
деловање
инспекције

рока извршења
истих и други
послови техничке
припреме

број састанака у
оквиру Службе и
Одељења

инспектор

Правовремено
информисање
јавности:
1. Објављивањем
важећих прописа,
планова
инспекцијског
надзора и
контролних листа
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 Веб сајт
инспекције
Коментар:
Превентивним
деловањем
инспекције утиче се
на смањење ризика
односно штетних
последица и
вероватноће њеног
настанка.

Број
обавештења,
пружених
стручних савета,
превентивних
инспекцијских
надзора

Комунално
еколошки
инспектор

Шеф
службе

Комунални
инспектор

Континуирано

Примена
закона,
уредби,
одлука,
правилника

Шеф
службе

III – 1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Службе
за инспекцијске послове вршена је на основу инспекцијског надзора у областима које иста
покрива па и у области комуналне инспекције на однову анализе стања у досадашњем
дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и података
добијених од других инспекција, других овлашћених органа и организација, што је и
представљено табеларно по Инспекцијама, а исто урађено у контролним листама.

Критичан ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик

1

1

2
3
4
5

2

3

4

5

ЛЕГЕНДА:
Јавно осветљење
Јавне зелене површине
Сахрањивање и гробља
Пијаце
Ноћни надзор радног времена угоститељских, трговинских и
занатских објеката
Постављање мањих монтажних и других објеката
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одржавање улица и путева
Производња и дистрибуција воде
Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

