
  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О РАДУ КОМУНАЛНE ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

 Надлежност комуналне инспекције прописана је члановима 32. и 34. 
Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11 и 
104/16). Чланом 32. наведеног закона прописано је да инспекцијски надзор над 
спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу овог 
закона врши јединица локалне самоуправе, преко комуналних инспектора, а 
чланом 34. закона прописана су права и дужности комуналног инспектора у 
вршењу инспекцијског надзора. 
 
 Комунална инспекција је од почетка 2016. године вршила надзор над 
спровођењем следећих прописа донетих од стране Скупштине општине Ариље: 
- Одлука о комуналним делатностима ("Општински службени гласник" број 
14/96 и "Службени гласник општине Ариље" 2/01, 4/03, 2/07 и 9/14), 
- Одлука о водоводу и канализацији ("Општински службени гласник" број 10/94 
и "Службени гласник општине Ариље" број 3/01 и 2/07), 
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 4/15). 
- Одлука о раду и реду на пијаци ("Општински службени гласник" број 14/1/97 и 
"Службени гласник општине Ариље" број 2/07), 
- Одлука о сахрањивању и гробљима ("Општински службени гласник број 10/98 
и "Службени гласник општине Ариље" број 2/07), 
- Одлука о радном времену и другим условима рада и пословања предузећа, 
установа и радњи на подручју општине Ариље ("Службени гласник општине 
Ариље" број 3/01, 5/01, 8/02, 1/05 и 2/07), 
- Одлука о држању животиња ("Општински службени гласник број 12/93 и 
"Службени гласник општине Ариље" број 2/07). 
 У току 2016. године, а ради усклађивања са Законом о комуналним 
делатностима, ступили су на снагу нови прописи донети од стране Скупштине 
општине и то: 
- Одлука о комуналним делатностима ("Службени гласник општине Ариље" број 
12/16 и 15/16), 
- Одлука о радном времену угоститељских, занатских, трговинских објеката и 
установа на територији општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" 
број 15/16), 
- Одлука о постављању привремених монтажних објеката и других покретних 
објеката на јавним површинама ("Службени гласник општине Ариље" број 9/16), 
- Одлука о изледу и употреби грба и заставе општине Ариље ("Службени 
гласник општине Ариље" број 15/16) 
 
 Почев од 29.4.2016. године почела је примена Закона о инспекцијском 
надзору ("Службени гласник РС" број 36/15), којим се уређују садржина, врсте и 
облици и поступак инспекцијског надзора, овлашћења и обавезе учесника у 
инспекцијском надзору, а који уређује права и обавезе комуналног инспектора 
која нису уређена Законом о комуналним делатностима. 
 



 Вршећи надзор над одредбама Одлуке о комуналним делатностима 
комунална инспекција је радила на контроли чистоће и прања тротоара, 
саобраћајница, паркинг простора и аутобуских стајалишта, чистоће и 
уређивања дворишта и простора око колективних станбених зграда, истовара и 
утовара огревног и грађевинског материјала на површинама јавне намене и 
тротоарима, уклањања снега и леда са кровова, балкона и површина јавне 
намене, испуштања отпадних вода на сеоском подручју, хигијенизације 
градских улица, јавних зелених површина и других површина јавне намене, 
одржавања градских плажа и речних обала, заузимања јавних површина од 
стране угоститељских објеката и других субјеката. По овом основу у раду 
комуналне инспекције је формирано 72 предмета, сачињено 35 записника, 
којима су у зависности од инспекцијског налаза налагане мере за отклањање 
уочених неправилности, донето 25 решења и поднет један захтев за покретање 
прекршајног поступка који се односи на испуштање отпадних вода на јавну 
површину. 
 Поступајући по Одлуци о комуналним делатностима комунални 
инспектори су се сусрели са проблемом чишћења и одржавања извесног броја 
парцела које имају статус површина јавне намене а за које нису годишњим 
програмом јавних предузећа планирана средства за одржавање и извесног 
броја парцела које су у приватној својини а за које су власници-обвезници 
тешко доступни или недоступни. 
 У вршењу надзора над Одлуком о водоводу и канализацији комунална 
инспекција је поступала по представкама грађана или захтевима ЈКП Зелен. 
Представке грађана су се односиле на извршавање или квалитет услуга ЈКП 
Зелен, а Захтеви ЈКП Зелен су се односили на бесправне прикључке грађана. По 
представкама грађана је вршен инспекцијски надзор над радом ЈКП Зелен у 9 
предмета. Записницима и решењима је ЈКП-у Зелен налажено укупно 5 мера 
које су се односиле на испирање канализационих колектора и шахти и 
издавање техничких услова за прикључење корисника.  
  По основу надзора над спровођењем Одлуке о управљању комуналним 
отпадом на територији општине Ариље формирано је укупно 10 предмета који 
се односе на контролу пражњења контејнера од стране ЈКП Зелен, одржавање 
чистоће сајтова и простора око контејнера, пражњење канти за смеће, садржаја 
комуналног отпада, одређивања локација за постављање контејнера или 
уклањања контејнера. 
 По основу надзора над спровођењем Одлуке о раду и реду на пијаци 
укупно је у раду било  9 предмета и урађено 5 записника са налагањем мера и 
донето једно решење. Наложене мере управљене према корисницима пијаца 
односиле су се на поштовања реда, а према ЈКП Зелен на доследно спровођење 
општинских одлука и доношење интерних аката којима се ближе уређује рад 
пијаца. 
 По основу надзора над спровођењем Одлуке о сахрањивању и гробљима 
укупно у раду 3 предмета од којих један по представци грађана и сачињени 3 
записника којима су наложене мере везано за одржавање објеката и површина 
на гробљима.    
 Одлуком о радном времену угоститељских, занатских, трговинских 
објеката и установа на подручју општине Ариље је овлашћење за вршење 
надзора дато комуналној инспекцији и полицијској станици Ариље. У току 2016. 
године по овом основу у раду комуналне инспекције је било 43 предмета од 
чега је у 41 предмету комунална инспекција поднела захтев за покретање 
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прекршајног поступка због непоштовања одредби о радном времену 
угоститељских објеката. Укупно је у току 2016. године од стране Прекршајног 
суда донето 35 пресуда, а 6 покренутих захтева је у поступку.  
 По основу надзора над спровођењем Одлуке о држању животиња укупно 
у раду 33 предмета и донето је 8 решења грађанима који су непрописно држали 
животиње. У 2016. години спроведенo je 6 акција нешкодљивог уклањања паса 
луталица са територије општине Ариље а посебно из центра града и школских 
дворишта и дворишта вртића. Акције су спровођене преко специјализоване 
службе ЈКП „Наш дом“ Зоохигијена Пожега, којим приликом је уклоњено 81 паса 
луталица. Током 2016. године у 3 маха специјализована служба је на територију 
општине вратила укупно 9 стерилисаних и чипованих паса. 
 Проблем контроле бројности паса луталица је глобалан проблем, а у раду 
инспекције је актуелан свакодневно. Постојећи начин уклањања паса луталица 
је прилично неефикасан због процедура и удаљености специјализоване службе. 
Посебан проблем су случајеви појаве агресивних паса када је неопходно 
деловати хитно. 
 
 Kao облик превентивног деловања комуналне инспекције, ради умањења 
вероватних настанака штетних последица по заштићена права обавезе и 
интересе, објављене су општинске одлуке и контролне листе на интернет 
страницама општине Ариље и пружана је стручна и саветодавна подршка 
надзираним субјектима и свим грађанима у свим случајевима када су се писано 
или усмено обраћали комуналној инспекцији или када је комунална инспекција 
по службеној дужности уочавала могуће штетне последице.  
 Нису успостављени институционализовани механизми на вишим нивоима 
власти ради уједначавања праксе инспекцијског надзора општинских 
комуналних инспекција и није било активности сарадње у 2016. години на 
међуопштинском нивоу и нема забележених активности на интернет страници 
надлежног министарства.  
 У оквиру пројекта Изградња капацитета локалних инспекцијских служби 
спроведеног у периоду 11.4.-3.6.2016. године у организацији СКГО и ОЕБС, 
комунални инспектори су завршили обуку за примену Закона о инспекцијском 
надзору и о томе добили Сертификате. Других обука није било. 
  Комунална инспекција је у свим случајевима када је то било потребно 
остварила координирано поступање са општинском инспекцијом за заштиту 
животне средине, инспекцијом за путеве и грађевинском инспекцијом, као и 
републичком ветеринарском и тржишном инспекцијом.   
 По управним актима донетим у инспекцијском надзору вођен је један 
другостепени поступак у коме је Општинско веће укинуло решење комуналне 
инспекције. Покренутих управних спорова није било. 
 Захтева за покретање прекршајног поступка је било 42, по којима је 
Прекршајни суд донео 35 пресуда, а по 7 захтева нису донете пресуде у 
извештајном периоду. Није било пријава за привредни преступ ни кривичних 
пријава.  
 Писаних притужби на рад комуналне инспекције није било. 
 
 
        Комунална инспекција 


