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I  УВОД 
 

 Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и Одељења за 

буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода Општинске управе општине 
Књажевац за 2017. годину у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник 

РС“, број 36/2015) садржи општи приказ задатака и послова Одељења за инспекцијске послове и 
Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода општинске управе 

Књажевац у 2017. години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на  
територији општине Књажевац из области комуналне, еколошке, грађевинске, просветне, пореске-

теренске и канцеларијске контроле. 

 Сврха доношења плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и 
Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода је повећање 

ефикасније и транспарентности, као и јачање поверење грађана у локалну самоуправу општине 
Књажевац и иста подразумева:  

1. Непосредну примену закона и других прописа, 

2. Спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у првом степену, 
3. Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 

4. Превентивно деловање инспекције као једно од стредстава остварења циља 
инспекцијског надзора. 

Одељење за инспекцијске послове и Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода општинске управе Књажевац обавља послове на територији општине 

Књажевац са седиштем у Књажевцу, у улици Милоша Обилића број 1.  

У складу са горе наведеним Годишњим планом инспекцијског надзора који 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 меримо 
остварене задатке, односно програмске активности, рокове у којима се задаци односно активности 

морају обављати, одговорност за спровођење активности односно задатка, врсту активности и 

друго. 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и других 

прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и 
активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјекта, 

очекивани обим 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 2017. години, а који су везани за програмске активности Одељења за 

инспекцијске послове и Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року из треба реализовати. 

О стручним питањима у вези обављања задатака и послова расправља Стручни колегијум 

Одељења за инспекцијске послове и Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату 
локалних јавних прихода.  

Стручни колегијум чине начелник одељења и руководиоци одељења. 
Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и техникама како 

је то прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз 

обавезно коришћење контролних листа, а сразмерност у инспекцијском надзору се према томе 
изражава и остварује кроз градацију инспекцијских мера (превентивне, корективне и репресивне 

мере) које инспекције изричу, односно предузимају. 
Председник Скупштине општине Књажевац донео је Решење о образовању комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Књажевац 
број 020-3/2016-01 од 12.02.2016. године и измена Решења под бројем 020-49/2016-01 од 

05.07.2016. године. 

 
 



 

 

Циљ образовања комисије обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и 

непотребног понављања инспекцијског надзора, као и уклађивање инспекцијског надзора између 
инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности Општинске 

управе Књажевац. 
Послови, задатаци и превентивне мере из делокруга односно Годишњег плана 

инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и Одељења за буџет, финансије, 

утврђивање и наплату локалних јавних прихода се обављају свакодневно како у свом седишту тако 
и на терену на територији општине Књажевац.  

 
 

Табела 1. 
 

Општи приказ циљева 
 

Ред. 
бр. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
И ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ 

ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

Број циљева СПЕЦИФИЧНИ 

ЦИЉЕВИ 

1. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР           (испуњавају услове за обављање        

послова инспекцијског надзора) 
2 10 

2. ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР             (испуњава  услове за обављање    

послова инспекцијског надзора) 
2 14 

3. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР         (испуњава  услове за обављање     

послова инспекцијског надзора) 
1 9 

4. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР             (потребно полагање испита за  
                                                послове инспекцијског надзора) 

1 1 

5. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР ТЕРЕНСКЕ  
 КОНТРОЛЕ                                 (потребно полагање испита за    

послове инспекцијског надзора) 

2 10 

6. ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР   
КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ        (потребно полагање испита за    

послове инспекцијског надзора)          

2 10 

7. ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ,        (испуњаваја  услове за обављање                                           
ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ  послова инспекцијског надзора) 

2 10 

8. ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР           (потребно полагање испита за 
                                                  послове инспекцијског надзора) 

2 10 

Укупно: 14  

 
 

Табела 2. 
 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и  
службених контрола у 2017. години 
 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених контрола у 
2017. години 
Укупан број дана у години  365 

Викенди  105 

Годишњи одмори  25 

Празници  12 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  223 

Инспекцијских надзора /службених контрола 163  

Едукација 5  

Састанци 30  

Извршених изречених управних мера (контрола извршења) 25  



 

 

Табела 3. 

 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и  
службених контрола Одељења за инспекцијске послове   
 

 
Број  Расподела расположивих дана за спровођење инсепкцијског надзора и службених 

контрола  
1. Комунални инспектор         (100%) 163 

2. Комунални инспектор         (70%) 114,10 

2. Еколошки инспектор           (100%) 163 

3. Грађевински инспектор       (100%) 163 

4. Просветни инспектор          (30%) 48,9 

5. Порески инспектор теренске контроле                      (100%) 163 

6. Порески инспектор канцеларијске контроле              (100%) 163 

7. Инспектор за саобраћај, путеве и друмски саобраћај (30%) 48,9 

8. Туристички инспектор          (100%) 163 

 
Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле 
 
Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора (службене контроле су 

добивене на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену. 
 

Табела 4. 

 
Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе 
појединачног инспекцијског надзора (службене контроле по времену трајања) 
 

Инспекцијски 

надзор/службена 
контрола 

 

Сати трајања 

 
Фаза 

% 
утрошеног 
времена 

 
4h 

 
5h 

 
6h 

 
7h 

 
8h 

 
10h 

 
11h 

 
12h 

 
13h 

 
14h 

 
15h 

 
16h 

Техничка припрема 5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 45 48 

Документацијски  
преглед 

35 84 105 126 147 168 210 231 252 273 294 315 336 

Физички преглед 40 96 120 144 168 192 240 264 288 312 336 360 384 

Издавање писмена 15 36 45 54 63 72 90 99 108 117 126 135 144 

Манипулативни 
пословни 

5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 45 48 

УКУПНО:   мин. 240 300 360 420 480 600 660 720 780 840 900 960 

 
 

2.3. Непланиране активности у раду Одељења за инспекцијске послове и Одељења за  

буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
 

Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски 
надзор-инспекцијске контроле, предузимање превентивних мера према надзираним субјектима, 

едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу истих и других 

активности у оквиру рада Одељења за инспекцијске послове и Одељења за буџет, финансије, 



 

утврђивање и наплату локалних јавних прихода спроводе се и непланиране активности за које је 

такође потребно планирати потребно време. 

Непланиране активности се одмах извршавају,  а односе се на пријаве грађана, запримљене 
електронске поште, телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на терену. 

 
 

 

2.4. Стратегија рада Одељења за инспекцијске послове и Одељења за  буџет, финансије,  
утврђивање и наплату локалних јавних прихода 

 
Специфичнни 

циљ 
Задатак Индикатор 

резултата 
Одоговран Рок 

Стратешко и 
годишње 

планирање те 
извештавање о 
раду одељења 

Учествовање у 
изради годишњег 

Плана рада 

Израда годишњег 
плана и 

објављивање на 
званичној web 
презентацији 

општине 

Одељење за 
инспекцијске 

послове 

31.12. 

Стратешко и 
годишње 

планирање те 
извештавање о 
раду одељења 

Учествовање у 
изради годишњег 

Плана рада 

Израда годишњег 
плана и 

објављивање на 
званичној web 
презентацији 

општине 

Одељење за буџет, 
финансије, 

утврђивање и 
наплату локалних 
јавних прихода 

31.12. 

 

 
 

II   ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПО ИНСПЕКЦИЈАМА У 2017. ГОДИНИ 

 
 
II. 1.  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  У 2017. ГОДИНИ  

 
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области комуналних делатности 

Назив комуналне инспекције 

Програм (коме 
припада) 

Одељењу за инспекцијске послове - KOMУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

Функција 355 

Правни основ 1. Закон о комуналним делатностима (сл.гл.Р.С. бр.88/2011)  
2. Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији 
општине Књажевац („Сл. лист општине“, бр. 5/14)    
3. Одлука о начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији 
градског и сеоских насеља у општини Књажевац („Сл. лист општинe Књажевац“, бр. 
12/14)  
4. Одлука о  управљању комуналним отпадом на теритирији општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац“, бр. 4/16) 
5.Одлука о јавним чесмама и јавним бунарима на територији општине Књажевац. („Сл. 
лист општине Књажевац“, бр. 8/05). 
6. Одлука о обављању комуналне делтности управљање гробљима и погребне услуге 
сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 11/14) 
7.Одлука о обављању трговинске, угоститњљске и занатске делатности и личних 
услуга („Сл. лист општине Књажевац“, бр.11/95, 7/98, 12/99, 13/2001, 25/2001, 
25/2002, 3/2003 И 2/2004) 
8. Одлука о пијаци („Сл. лист општине Књажевац“, бр.16/95, 5/04, 8/05, 4/07 и 6/09) 
9. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр.16/13). 
10. Одлука о снабедевању водом за пиће на територији општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, бр.05/14). 
 11.Одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију(„Сл. лист општине Књажевац“, бр.13/96, 3/99 и 15/06). 
12.Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист општине Књажевац“, бр.14/98, ...... и 
15/06). 



 

13. Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 9/16) 
14. Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 16/07). 
15. Одлука о мерама заштите од пожара на територији општине Књажевац(„Сл. лист 
општине Књажевац“, бр. 9/07). 
16. Одлука о поверавању послова хуманог хватања, превоза, смештаја, и збринавања 
и уништавања животиња луталица („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 20/08). 
17. Одлука о одређивању локације за привремено одлагање отпадних возила. („Сл. 
лист општине Књажевац“, бр. 7/10). 
18. Одлука о постављању мањих монтажних објекта на јавним и осталим површинама 
(„Сл. лист општине Књажевац“, бр. 8/08 12/2013 20/2013). 
19. Одлука о оглашавању на територији општине Књажевац („Сл. лист општине 
Књажевац“, бр.11/07 6/09)  
20. Решење о одрђивању јавних паркиралишта на којима се плаћа паркирање(„Сл. 
лист општине Књажевац“, бр.6/10).  

Одговорно лице комунални инспектор 

Опис Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори  . 
Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом 
и одлукама општине Књажевац, а за свој рад је лично одговоран. Комунални 
инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и 
појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних 

лица и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, 
издаје прекршајне налоге односно прекршајне пријаве; 

Циљ 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Књажевац у области 
обављања комуналних делатности; 

Индикатор 1.1 Ниво законитости у константном 
и функционалном обављању 
комуналних делатности 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Укупан број извршених 
инспекцијских надзора 

    

Алтернатива: 
Индикатор 1.1 

Проценат надзора без утрвђених 
неправилности 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Коментар: Тенденција смањења 
броја нелегалних корисника 
комуналних услуга 

    

Циљ 2 Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заузећа јавне површине 
(јавним паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару испред 
пословних и приватних објеката и јавним зеленим површинама); 

  Базна вредност 2016 2017 2018 

Индикатор 2.1 Укупан број инспекцијских 
надзора над заузећем јавне 
површине.   

    

Алтернатива: 
Индикатор 2.1 

 Базна вредност 2016 2017 2018 

Утврђен број непрописних 
заузећа јавне површине   

    

Коментар: Тенденција смањења 
броја непрописних заузећа јавне 
површине   

    

Индикатор 3.1  Базна вредност 2016 2017 2018 

Однос извршених редовних и 
ванредних надзора 

    

Редован - планиран инспекцјски 
надзор се врши свакодневно у 
трајању од три сата . 

    

Ванредан инспекцијски надзор се 
врши због предузимања „хитних 
мера ради спречавања или 
отклањања непосредне 
опасности, по пријави грађана, 
писаним,    телефонских позива 
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. 

    

Канцеларијски инспекцијски 
надзор се врши у службеним 
просторијама инспекције, увидом 
у акте, податке и документацију 
надзираног субјекта. 

    

 
 
 
 

Р. 
бр 

СПЕЦИФИЧН
И ЦИЉЕВИ 

ЗАДАТАК/ 
АКТИВНОСТ 

ИНДИКАТОР
И 

РЕЗУЛТАТА 

ОДГОВОРН
А 

ОРГАНИЗА
ЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

РОК У 
КОЈЕМ СЕ 
ЗАДАТАК/ 

АКТИВНОСТ 
МОРА 

ОБАВИТИ 

ДОКУМЕ
НТИ 

ВРС 
ТА 

АКТ 
ИВН 
ОСТ 

И 

 Шта желимо 
постићи? 

Како ћемо 
постићи 

специфичне 
циљеве? Које 
специфичне 

задатке/активн
ости морамо 

предузет 

Како меримо 
задатке/ 

активности? 

Ко је 
одговоран за 
спровођење 
активности и 

задатака? 

Када 
активности/з
а датак мора 

бити 
завршен? 

  

 
 
 
 
 
 
1. 

Спровођење 
Закона и 
Одлука 

oпштине 
Књажевац у 
комуналној 

области 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, 
сарадња са 

другим 
надлежним 

инспекцијама и 
правосудним 

органима, 
тужилаштвом и 

МУП-ом   

Број поднетих 
захтева за 
покретање 

прекршајног 
поступка по 
службеној 
дужности, 

број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 

дописа 
упућених 
другим 

надлежним 
органима, 

број 
сачињених 
службених 

белешки, број 
сачињених 

обавештења, 
број издатих 

позива 
странкама, 

број 
закључака 

Одељење за 
инспекцијске 

послове   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 



 

2. Предузимање 
мера и 

контрола 
радног времена 

1. 
угоститељских 

објеката за 
смештај, 

2. 
угоститељских 

објеката за 
исхрану и пиће, 

3. 
угоститељских 

кетеринг 
објеката, 

4.неспецијализ
ованих 

трговинских 
формата, 

5.специјализов

аних 
продавница, 6. 

посебних 
трговинских 

формата, 
7. занатских 
објеката на 
територији 
oпштине 

Књажевац 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 
субјекта 

(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатности у 
сарадњи са 

припадницима 
МУП-а 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Одељење за 
инспекцијске 

послове   

Континуиран
о и по 

потреби 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

3. Предузимање 
мера и 

контрола 
услова држања 

домаћих 
животиња на 
територији 
oпштине 

Књажевац 

Инспекцијским 
надзором на 
терену и по 
пријавама 
грађана   

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

4 Предузимање 
мера и 

контрола о 
постављању 

мањих 
монтажних, 
покретних и 

других објеката 
привременог 
карактера на 
површинама 
јавне намене 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 
субјекта 

(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатност 

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 
закључака о 
извршењу 
решења 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

5. Припрема и 
спровођење 

инспекцијских 
надзора -

планирање и 
усклађивање 

рада 

Праћење 
промена 

законских 
прописа и 

одлука 
oпштине 

Књажевац  

Поштовање 
законских 

рокова и 
њена 

примена 

Одељење за 
инспекцијске 

послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 



 

инспектора у 
складу са 
законским 
прописима 

Израда 
месечног, 

шестомесечног, 
годишњег 
извештаја 

64 сата рада 
по инспектору 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

  

Презентација 
резултата рада 

путем 
званичног сајта 

oпштине 
Књажевац 

20 сати рада 
по задуженом 
инспектору за 
одржавање 

сајта 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

Правилник 
о уређењу 
web sajta 

 

6. Спровођење 
редовних, 
ванредних 

допунских и 
канцеларијских 
инспекцијских 

надзора у 
комуналној 

област 

Спровођење 
редовно 

планираних 
инспекцијских 

надзора у 
складу са 
Годишњим 

планом 
инспекцијског 

надзора 

163 радних 
дана 

планираног 
инспекцијског 

надзора 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

Спровођење 
ванредних, 
допунских и 

канцеларијских 
инспекцијских 

надзор 

По пријави 
грађана,елект
ронске поште 

, 
телефонским 

путем, по 
службеној 
дужности; 
поводом 
захтева 

надзираног 
субјекта; 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

7. Обрада и 
анализа 

података о 

обављеном 
инспекцијском 

надзор 

Обрада и 
анализа броја 

издатих 

записника , 
прекршајних 

налога, 
пресуда, 
решења, 

закључака, 
уплаћених 

новчаних казни 
по прекршајном 

налогу, 
коначних 
извршних 

прекршајних 
налога, 

Бројчана и 
стручна 
анализа, 

дневна, 
седмична, 
месечна, 

шестомесечна 
и годишња на 

нивоу 
одељења 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона и 
одлука 

 

8. Обука, 
оспособљавање

, семинари, 

едукације у 
вршењу 

инспекцијског 
надзора и 

примена Закона 
о 

инспекцијском 
надзору 

Припрема, 
планирање , 
упућивање, 

оспособљавање 
инспектора из 

области 
надлежности 
инспекције 

Праћење 
иновација. 
норми и 

стандарда у 
области 

инспекцијског 
надзор 

Одељење за 
инспекцијске 
послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона, 
уредби 

правилник
а 

 

9. Припрема и 
извршавање 

Координација 
рада у оквиру 

Број 
новоотворени

Одељење за 
инспекцијске 

континуиран
о 

Примена 
Закона 

 



 

осталих 
редовних 
послова у 

оквиру 
инспекцијског 

надзора 

Секретаријата 
за инспекцијске 

послове, 
отварање 
предмета, 

праћење рока 
извршења 

истог, и друге 
техничке 

припреме; 

х предмета, 
прекршајних 

налога, 
остварен број 
састанака у 

оквиру 
 

послове   уредби , 
одлука, 

правилник
а 

10. Превентивно 
деловање 
инспекције 

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.Предузимање 
превентивних 
инспекцијских 

надзора 
4.Постављање 
информација 
на званичној 

Web 
презентацији 
инспекције 
Коментар: 

превентивним 
деловањем 
инспекције 
утиче се на 

смање ризика 
односно 
штетних 

последица и 
вероватноће 

њеног настанка 

Број: 
обавештења, 

пружених 
стручних 

савета,превен
тивних,и 

нспекцијских 
надзора 

Одељење за 
инспекцијске 

послове   

континуиран
о 

Примена 
Закона, 
уредби, 
одлука, 

правилник
а 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017.годину Комуналне инспекције, 
вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе стања у 
досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и добијених 
података од других инспекција , других овлашћених органа и организација, што је и представљено табеларно  
у Одељењу за инспекцијске послове, а исто обрађене у контролним листама. 

 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 

 

3 

 

4 5  

 
ЛЕГЕНДА : 

 

1 Јавно осветљење 
Јавне и зелене површине  
Гробља 

2 Пијаца 

3 Постављање мањих монтажних објеката 

4 Држање домаћих животиња 
Ноћни надзир радног времена 

5 Производња и дистрибуција воде 
Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосверских вода 
Одржавање чистоће 
Услови и начин снабдевања топлотном енергијом 

 

 
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА : 

1. Дејан Радовановић  
2. Дејан Радосављевић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

II. 2. ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа  
 у оквиру послова поверених законом 

 

Општинска управа Књажевац 

Одељење за инспекцијске послове инспекција за заштиту животне средине 

501 

Закон о заштити од буке у животној средини („ Сл. гл. РС “, бр.36/09 и 88/10) 
Правилник  о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („ Сл. гл. РС “, бр.72/10) 
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини(„ Сл. гл. РС “, бр.75/10) 
Закон о управљању отпадом („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10) 
Правилник о документу о кретњу отпада („ Сл. гл. РС “, бр.114/13) 
Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово попуњавање („ Сл. гл. РС 
“, бр.95/10) 
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („ Сл. гл. РС “, бр.71/10) 
Правилник о начину и поступању управљања отпадним гумама („ Сл. гл. РС “, бр.104/09 и 81/10) 
Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна 
сировина или за добијање енергије („ Сл. гл. РС “, бр. 98/10) 
Закон о заштити животне средине („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11 и 14/16) 
Закон о процени утицаја на животну средину („ Сл. гл. РС “, бр. 135/04 и 36/09) 
Закон о заштити ваздуха („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09 и 10/13) 
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења  („ Сл. гл. РС “, бр. 36/09) 
Закон о заштити пророде („ Сл. гл. РС “, бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) 

Инспектор за заштиту животне средине – Душица Дукић 

Надзор:  Послове из надлежности инспекције за заштиту животне средине врши инспектор за заштиту животне средине. 
Инспектор за заштиту животне средине је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом, а за свој рад је 
лично одговоран. Инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора 
прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких 
лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 
пријаве за привредне преступе. 
 
 

Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених законом и другим 
прописима из области заштите животне средине 

Ниво законитости у константном и 
функционалном  
обављању послова из области заштите 
животне 
 средине 

 
Базна вредност 
 

 
2017 
 

 
2018 
 

 
2019 
 

Укупан број извршених инспекцијских 
надзора 

    

     

Проценат надзора без утврђених 
 Неправилности 
 

 
Базна вредност 
 

 
 
2017 

 
 
2018 

 
 
2019 

Коментар:Тенденција смањења 
  неправилности 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Законитост поступања надзираних субјеката као носиоца пројекта да од надлежног органа прибављају сагласност на 
студију процене утицаја односно студију  затеченог стања или одлуку да није потребна студија утицаја, односно студија 
затеченог стања 

 Базна  
вредност 
 

2017 
 

2018 2019 

Укупан број инспекцијских надзора Базна вредност    

Утврђени број неприбављених сагласности на 
студију процене утицаја односно студију 
затеченог стања 

    

Коментар: Тенденција смањења прибављањем 
сагласности на студију процене утицаја 
односно студију затеченог стања 
 

    

 Базна  
вредност 
 

 
 
 

Однос извршених редовних и  
Ванредних надзора 

  

Редован – планирани инспекцијски надзор се  
Врши свакодневно у трајању од три сата 

  

  

Ванредни инспекцијски надзор се врши  по 
захтеву надзираног субјекта, ради 
предузимања хитних мера ради спречавања 
или отклањања непосредне опасности, по 
поднеску грађана преко Систем-а 48, 
телефонских позива 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. 

  

Канцеларијски – теренски инспекцијски 
надзор се врши у службеним просторијама 
инспекције или код надзираног субјекта, 
увидом у акте, податке, документацију 
надзираног субјекта и непосредним увидом у 
пословни простор, уређаје и опрему 
надзираног субјекта 

 

  

Задатак 
Активности 

Индикатори 
резултата 

 

Одговорна 
организаци

она 
јединица 

Рок у којем 
се задатак/ 

активност 
мора 
обавити 

Документи 
 

 
 
 

Врста 
активности 

 
 

Како ћемо 
постићи 
Специфичне 
циљеве? 
Које 
специфичне 
Задатке/активн

Како меримо 
задатке/ 
активности? 

Ко је 
одговоран за 
спровођење 
активности и 
задатака? 
 

Када активности/ 
задатак мора 
бити завршен? 

  
 



 

ости 
морамо 
предузети? 

Инспекцијским  
надзором  на 
терену, 
сарадња са 
другим  
надлежним 
инспекцијама и  
правосудним 
органима,  
тужилаштвом и 
МУП-ом  

Број поднетих захтева за 
покретање прекршајних 
поступака, број издатих 
прекршајних пријава, број 
издатих решења о 
отклањању недостатака, 
број издатих решења о 
предузимању мера, број 
издатих дописа упућених 
другим надлежним органима, 
број сачињених службених 
белешки, број сачињених 
обавештења, број издатих 
позива странкама, број 
закључака, број извештаја за 
енергетску сагласност 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано и по 
потреби, временски 
рок назначен у 
решењу 

Закон  

Инспекцијским 
надзором на 

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

Број издатих прекршајних 
пријава и пријава за 

привредни преступ 

Инспекција за 
заштиту 

животне 
средине 

Континуирано и по 
потреби 

  

Инспекцијским 
надзором на 
терену и по 

пријавама 
грађана 

Број издатих прекршајних 
пријава  и број издатих 
решења о предузимању мера 

и отклањању недостатака 

Инспекција за 
заштиту 
животне 

средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 

назначен у решењу 

Закон 
 

 
 

Инспекцијским 
надзором на 
терену, у 
 седишту 
надзираног  
субјекта  
(контрола  
потребне 
документације 
 за обављање 
наведене 
 делатности )      

Број издатих прекршајних 
пријава и број издатих 
решења о предузимању мера 
и отклањању недостатака  
 
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 
назначен у решењу 

Закон 
 

 

Инспекцијским 
надзором на 
терену, у 
 седишту 
надзираног  
субјекта  
(контрола  
потребне 
документације 
 за обављање 
наведене 
 делатности и 
поступање са 

Број издатих прекршајних 
пријава и број издатих 
решења о предузимању мера 
и отклањању недостатака  
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 
назначен у решењу 

Закон 
 

 



 

неопасним 
отпадом)      

Инспекцијским 
надзором на 
терену, у 
седишту 
надзираног 
субјекта  
(контрола 
потребне 
документације 
за обављање 
наведене 
делатности и 
поступање са 
неопасним 
отпадом 

Број издатих прекршајних 
пријава и број издатих 
решења о предузимању мера 
и отклањању недостатака  
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 
назначен у решењу 

Закон 
 

 

Инспекцијским 
надзором на 
терену, у 

седишту 
надзираног 
субјекта  
(контрола 
потребне 
документације 
за обављање 
наведене 
делатности и 
поступање са 
неопасним 
отпадом 

Број издатих прекршајних 
пријава и број издатих 
решења о предузимању мера 

и отклањању недостатака  
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 

средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 

назначен у решењу 

Закон 
 

 

Инспекцијским 
надзором на 
терену, у 
 седишту 
надзираног  
субјекта  
(контрола  
потребне 
документације 
 за обављање 
наведене 
 делатности )      

Број издатих прекршајних 
пријава и број издатих 
решења о предузимању мера 
и отклањању недостатака  
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано  
и по потреби 
временски рок 
назначен у решењу 

Закон 
 

 

Израда 
месечног, 
шестомесечног 
и годишњег 
извештаја 

64 сата рада по инспектору Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано   

Праћење 
промена 
законских 

прописа 

Поштовање законских 
рокова и њена примена 

Инспекција за 
заштиту 
животне 

средине 

Континуирано Примена 
Закона о 
инспекцијском 

надзору 

 

Спровођење 
редовно 
планираних 
инспекцијских 
надзора у 
складу са 
Планом 
инспекцијског 

163 радних дана планираног 
инспекцијског надзора 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Примена 
Закона о 
инспекцијском 
надзору 

 



 

надзора 

Спровођење 
ванредних, 
допунских и 
канцеларијских 
инспекцијских 
надзора 

По пријави грађана, 
електронске поште, 
телефонским путем, по 
службеној дужности, 
поводом захтева надзираног 
субјекта 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Примена 
Закона о 
инспекцијском 
надзору 

 

Обрада и 
анализа  број 
издатих 
записника, 
прекршајних 
пријава, 
пријава за 
привредни 
преступ, 
пресуда, 

решења, 
закључака, 
уплаћених 
новчаних казни 

Бројчана и стручна анализа, 
дневна, седмична, месечна, 
шестомесечна и годишња 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Примена 
Закона 

 

Отварање 
предмета, 
праћење рока 
извршења 
истог и друге 
техничке 
припреме 

Број ново отворених 
предмета, прекршајних 
пријава, остварен број 
састанака у оквиру Одељења 
за инспекцијске послове 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Примена 
Закона, уредби, 
одлука и 
правилника 

 

 Припрема, 
планирање, 
упућивање, 
оспособљавање 
инспектора из 
области 

надлежности 
инспекције 

     

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 

Број: обавештења, 
пружених стручних савета, 
превентивних инспекцијских 
надзора 
 

Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Примена 
Закона, уредби, 
одлука и 
правилника 

 



 

надзираним 
субјектом 
3. 
Предузимање 
превентивних 
инспекцијских 
надзора 
4. Постављање 
информација 
на званиичном  
Веб сајту 
инспекције 
Коментар: 
Превентивним 
деловањем 
инспекције 
утиче се на 
смањење 
ризика односно 
штетних 
последица и 

вероватноће 
њеног 
настанка. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

3.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ОДЕЉЕЊА НЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
- ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
 
 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017 годину Одељења за инспекцијске послове – 
инспекције за заштиту животне средине вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима 
односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основи 
информација и добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и организација, што је и 
представљено табеларно и обрађено у контролним листама 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
Критичан ризик 

       Висок ризик 

     Средњи ризик 

      Низак ризик 

       Незнатан ризик 

2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4 5  

ЛЕГЕНДА 

Заштита животне средине у индустријским објектима 
 

Заштита од нејонизујућих зрачења 

Заштита од буке  

Контрола управљања отпадом 

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима 

 
 

 
 

ИНСПЕКТОР 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

Дукић Душица, дипл.хем. 

 



 

 

 

II. 3. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 
 

 
 
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над 
применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у грађевинској области. 
 

Назив Грађевинска инспекција 

Програм(коме припада) Одељење за инспекцијске послове 

Функција Грађевински инспектор  Општинске управе Књажевац 

 
 
Правни основ  

 
1.Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,24/11, 121/12, 132/14, 145/14) 
2.Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, 44/98, 101/05 и 88/2011) 
3.Уредба о одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС“, бр. 43/93) 
4.Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) 
5.Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења  
објеката („Сл. лист општине Књажевац“, 20/2010, 6/14) 
6. Закон о закоњењу („Сл.гласник РС“,бр.96/2015)  и Одлука о мањим монтажним објектима 

Одговорно лице Шеф одељења – грађевински инспектор Бранкица Василијевић 

 
Опис  

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова  
поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у 
грађевинској области. У складу са Законом о озакоњењу објеката вршиће се попис бесправно изграђених  
објеката по пријави грађана и према  попису објеката на територији општине Књажевац.  

 
Циљ 1 

Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених  
законом и одлукама општине Књажевац,  планиране мере превентивног деловања (спречавање  
настанка незаконитости и штете), корективне (отклањање настале незаконитости и штете),  
репресивног карактера у области обављања комуналних делатности 

 
 
Индикатор 1.1 

Законитост субјеката у обаласти примене 
прописа утврђених законом и одлукама  
општине Књажевац 

Базна 
вредност 

2016 2017 

 

2018 

Контрола бесправне градње     

Попис бесправно изграђених објеката  
 

   

Алтернатива:  
Индикатор 2.1 

Проценат надзора без утврђених  
неправилности 

    

Коментар: Тенденција смањења  
нелегалне градње 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор 3. 

Однос извршених редовних и  
ванредних надзора 

    

Редован – планиран инспекцијски 
Надзор се врши свакодневно у трајању  
од три сата 

    

Ванредан инспекцијски надзор се врши  
Због предузимања „хитних мера ради 
спречавања или отклањања непосредне 
опасности, по пријави грађана,  
телефонских  позива и електронским путем 

    

Допунски инспекцијски надзор се врши по 
службеној дужности и поводом захтева 
надзираног субјекта; може се 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 инспекцијски надзор се врши 
ради утврђивања извршених мера које су  
предложене или наложене над надзорним 
субјектом у оквиру редовног или ванредног 
инспекцијског надзора 

    

Канцеларијски инспекцијски надзор се      



 

врши у службеним просторијама  
инспекције, увидом у акте, податке и 
документацију надзираног субјекта 

 
 

 
 
 

 
Р 
б 

 
   СПЕЦИФИЧНИ 
        ЦИЉЕВИ 

          
           ЗАДАТАК/ 
         АКТИВНОСТ 

   
      ИНДИКА 
        ТОРИ 
   РЕЗУЛТАТА 

  
ОДГОВОРНА 
   ОРГАНИЗА 
     ЦИОНА 
  ЈЕДИНИЦА 

 
РОК КОЈЕМ СЕ 
    ЗАДАТАК/ 
  АКТИВНОСТ 
МОРА ОБАВИТИ 

 
  ДОКУМ  
   ЕНТИ 

 
ВРСТА 
АКТИ 
ВНО 
СТИ 
 

     
Шта желимо  
постићи  

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

 
Како меримо  
задатке/ 
активности 

 
Ко је одговоран за 
спровођење  
активности и  
задатака 

 
Када активности/ 
задатак мора  
бити завршен 

  

 
 
1. 

 
Спровођење Закона 
и одлука општине 
Књажевац у области 
грађевинарства 

 
Инспекцијским надзором на 
терену, сарадњом са другим 
надлежним инспекцијама и 
правосудним органима, 
тужилаштвом и МУП-ом, као 
и комуналном полицијом 
 

 
Број донетих 
решења,бројем 
донетих закључака 
о дозволи извршења, 
бројем покренутих 
кривичних пријава 

 
Грађевински  
инспектор 

 
Континуирано  
и по потреби 

 
Закони  
и 
Одлуке  
општине 

 

 
 
 
2. 

Попис бесправних 
објеката по Закону 
о закоњењу 
објеката и 
доношење 
Програма пописа 
Незаконито 
Изграђених објеката 

 
 
Пописати бесправне  
објекте и донети 
Програм 

 
Број пописних  
објекта на терену, 
број пријава грађана 
и број донетих  
решења о рушењу 

 
Грађевински  
инспектор  и 
комисија као 
помоћно 
тело 

 
У року од годину 
дана од дана 
ступања  
Закона на 
снагу 

 
Закон о 
Озакоњењу 
(пописни 
образац и 
сателитски 
снимак)  

 

 
3. 

 
Спровођење Закона  
О одржавању  
стамбених  зграда 

 
Инспекцијски надзор 

 
Број донетих  
решења, записника 

 
Грађевински  
инспектор 

 
Континуирано 
и по потреби 

 
Закон о 
одржавању 
стамбених 
зграда 

 

 
 
4. 

Обрада и анализа 
података о 
обављеном 
инспекцијском 
надзору 

 
Обрада и анализа броја 
записника, решења,  
закључака, кривичних 
пријава 

Дневна, недељна,  
месечна,  
шестомесечна и  
годишња анализа 
података на нивоу 
одељења 

 
Грађевински  
инспектор 

 
Континуирано 
и по потреби 

  

 
 
 
 
5. 

Обука, 
оспособљавање, 
семинари, 
едукације у вршењу 
инспекцијског 
надзора и примена 
прописа из 
области 
грађевинарства 

 
 
Припрема, планирање, 
упућивање, оспособљање 
инспектора из области 
надлежне инспекције 

 
 
Праћење иновација, 
норми и стандарда 
у области  
инспекцијског  
надзора 

 
 
Грађевински  
инспектор 

 
 
 
Континуирано 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
Припрема и 
спровођење  
инспекцијских 
надзора 
-планирање и 
усклађивање рада 

 
Праћење промена законских 
прописа и одлука  
општине Књажевац 
 

 
Поштовање 
законских рокова  
и њена  примена 
 

 
Грађевински  
инспектор 

 
 
Континуирано 

 
Примена 
Закона 

 

 
Израда месечног, 
шестомесечног, годишњег 
извештаја 

 
64 сата рада по 
инспектору 

Грађевински  
инспектор  

 
Континуирано 

  



 

инспектора у  
складу са  
законским 
прописима 

 
 
Презентација резултата 
рада путем званичног  
сајта општине Књажевац 

 
20 сати рада по 
задуженом  
инспектору за  
одржавање сајта 
Одељења 

 
 
Грађевински  
инспектор 

 
 
 
Континуирано 

 
Правилник 
о 
уређењу 
web  
сајта  

 

 
 
 
7. 

 
Обука, 
оспособљавање, 
семинари,  
едукације у вршењу 
инспекцијског 
надзора и примене 
Закона 
 

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

 
 
Праћење иновација, 
норми и стандарда  
у области 
инспекцијског 
надзора 

 
 
Грађевински  
инспектор 

 
 
 
Континуирано 

 
 
Примена  
Закона,  
уредби 
правилника 

 

 
 
8. 

Припрема и 
извршавање 
осталих редовних 
послова у оквиру 
инспекцијског 
надзора 

 
Координација рада у оквиру 
Одељења за инспекцијске 
послове, отварање  
предмета, праћење рока  
извршења истог, и друге  
техничке припреме 

 
Број новоотворених 
предмета,  
прекршајних налога, 
остварен број 
састанака у оквиру 
Одељења 

 
Грађевински  
инспектор 

 
 
Континуирано 

 
Примена  
Закона  
уредби,  
одлука, 
правилника 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Превентивно 
деловање 
инспекције 

 
Правовремено  
информисање 
јавности: 
1.Објављивањем важећих 
прописа, планова  
инспекцијског надзора,  
програм пописа бесправно 
изграђених објеката 
2.Пружање стручне и 
саветодавне подршке 
надзираном субјекту или  
лицу које остварује 
одређена права у  
надзираном субјекту или 
у вези са надзираним  
субјектом, 
3.Предузимање  
превентивних инспекцијских 
надзора 
4.Постављање информација 
на званичан Веб сајт  
инспекције 
Коментар: превентивним 
деловањем инспекције 
утиче се на смање ризика  
односно штетних последица  
ивероватноће њеног  
настанка 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грађевински  
инспектор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примена 
закона, 
уредби, 
одлука, 
правилника  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОДЕЉЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 
 
 

 Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Одељења за инспекцијске 
послове вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима, односно на основу анализе  
стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, као и на основу информација и 
добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и организација, што је и 
представљено табеларно по одељењима у Одељењу за инспекцијске послове, а исто обрађене у 
контролним листама.  
 

 
 
 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 

 

3 

 

4 5  

 
 
 

                                       ЛЕГЕНДА:  

1 Одржавање објеката, употребне дозволе 
 

2 Контрола монтажних објеката 
 

3 Рушење објеката без дозволе за рушење 
 

4 Грађење објеката, или извођење радова без решења којим се 
одобрава грађење или извођење радова 

5 Грађење објеката и извођење грађевинских радова без  
грађевинске дозволе 

 

 

 
 

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР, 
Дипл.инг.грађ. Бранкица Василијевић 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
II. 4. ГОДИШЊИ  ПЛАН ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 
Град/Општина Kњажевац 

Име и презиме Марко Ристић 

Адреса Милоша Обилића 1, Књажевац 

Број легитимације 614-8/2016 (број легитимације издате од стране Општинске управе Књажевац,  на 
основу Закона о инспекцијском надзору). 

Број редовних 
надзора 

7 

Преглед надзираних 
субјеката у којима ће 
се вршити редовни 

надзор 

Основна школа 
''Димитрије 
Тодоровић 

Каплар'' 
Књажевац 

Основна школа 
 ''Вук Караџић'' 

Књажевац 

Основна школа 
''Дубрава'' 
Књажевац 

Основна школа 
''Младост'' 
Књажевац 

Школа за 
основно 
музичко 

образовање 
''Предраг 

Милошевић'' 
Књажевац 

Гимназија 
Књажевац 

Техничка 
школа 

Књажевац 
   

     

Период у коме ће се 
вршити редовни 
надзор 

01.11.2016 – 15.12.2017. године 

Очекивани број 
ванредних надзора и 
период у коме ће се 
вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

10-15 01.10.2016. – 01.10.2017. 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 
активности 
превентивног 
деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје остварује 
одређена права у установи. 
Службене саветодавне посете установама. 
Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом установа, као и 
процена ризика. 
Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијскихнадзора 
усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 
активности за 
спречавање 
делатности 
нерегистрованих 
субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 
етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 
корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања 
предности обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 
делатности у својствунерегистрованог субјекта. 
Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, размене 
података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 
надзор. 

Потребна средства за 
остваривање плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
Опрема за рад.  
Стални административни расходи и издатци. 
Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 
ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР, 
Дипл.прав. Марко Ристић 

 

 

 



 

 

 
II. 5. ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ    

 

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба Закона из области пореских прописа 

Назив пореска инспекција теренске контроле 

Програм (коме 
припада) 

Одељењу за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода – пореска инспекција теренске контроле 

Функција Порески инспектор теренске контроле 

Правни основ 1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији(„Сл. гласник РС“, број 
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 
61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 112/2015 и 15/2016). 

2. Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01 ... , 68/2014). 
3. Закон о финансирању локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, број 62/06 ..., 

95/15). 
4. Закон о општем управном поступку( „ Сл. лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и 

„Сл. гласник РС“, број 30/2010). 
5. Закон о заштити животне средине(„ Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 

72/2009-др. Закон и 43/2011-УС) 
6. Одлука о локалним комуналним таксама(„Сл. лист општине Књажевац“, број 

15/2009, 12/2010, 10/2011 и 23/2012). 
7. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине(„Сл. лист 

општине Књажевац“, број 1/2010, и 4/2012). 
8. Одлука о одређивању стопе пореза на имовину општине Књажевац(„Сл. лист 

општине Књажевац“, број 27/06, 6/2011 и 23/2012). 
 

Одговорно лице порески инспектор теренске контроле: Давор Петровић 

Опис Надзор: Послове из надлежности пореске инспекције теренске контроле врши порески 
инспектор теренске контроле. Порески инспектор теренске контроле је самосталан у 
раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама општине Књажевац, а за 
свој рад је лично одговоран. Порески инспектор теренске контроле има право и 
дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне акте, 
саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких лица, 
прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне налоге 
односно прекршајне пријаве; 

Циљ 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Књажевац у области пријаве 
објеката по порезу на имовину и заштити животне средине; 

Индикатор 1.1 Ниво законитости у константном 
и функционалном обављању 
пореских прописа 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Укупан број извршених 
инспекцијских надзора 

    

Алтернатива: 
Индикатор 1.1 

Проценат надзора без утрвђених 
неправилности 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Коментар: Тенденција смањења 
броја непријављених објеката по 
порезу на имовину, заштите и 
унапређења животне средине  

    

Циљ 2 Законитост надзираних субјеката у области пријаве истицања фирме на пословном 
простору 

  Базна вредност 2016 2017 2018 

Индикатор 2.1 Укупан број инспекцијских 
надзора над обавезом истицања 
и пријаве фирме на пословном 
простору 

    

Алтернатива: 
Индикатор 2.1 

 Базна вредност 2016 2017 2018 

Утврђен број истакнутих, а 
непријављених фирми на 
пословном простору 

    

Коментар: Тенденција смањења 
броја непријављених истакнутих 

    



 

фирми на пословном простору   

Индикатор 3.1  Базна вредност 2016 2017 2018 

Однос извршених редовних и 
ванредних надзора 

    

Редован - планиран инспекцјски 
надзор се врши свакодневно у 
трајању од три сата . 

    

Ванредан инспекцијски надзор се 
врши због предузимања „хитних 
мера ради спречавања или 
отклањања непосредне 
опасности, по пријави грађана, 
писаним,    телефонских позива 
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. 

    

Канцеларијски инспекцијски 
надзор се врши у службеним 
просторијама инспекције, увидом 
у акте, податке и документацију 
надзираног субјекта. 

    

 
 
 
Р. 
бр 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉЕВИ 

ЗАДАТАК/ 
АКТИВНОСТ 

ИНДИКАТОРИ 
РЕЗУЛТАТА 

ОДГОВОРНА 
ОРГАНИЗАЦ

ИОНА 
ЈЕДИНИЦА 

РОК У КОЈЕМ 
СЕ ЗАДАТАК/ 
АКТИВНОСТ 

МОРА 
ОБАВИТИ 

ДОКУМЕН
ТИ 

ВРС 
ТА 

АКТ 
ИВН 

ОСТ И 

 Шта желимо 
постићи? 

Како ћемо 
постићи 

специфичне 
циљеве? Које 
специфичне 

задатке/активн
ости морамо 

предузет 

Како меримо 
задатке/ 

активности? 

Ко је 
одговоран за 
спровођење 
активности и 

задатака? 

Када 
активности/з
а датак мора 

бити 
завршен? 

  

 
 
 
 
 
 
1. 

Спровођење 
Закона и 
Одлука 

oпштине 
Књажевац у 

области 
пореских 
прописа 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, 
сарадња са 

другим 
надлежним 

инспекцијама и 
правосудним 

органима, 
тужилаштвом и 

МУП-ом   

Број поднетих 
захтева за 
покретање 

прекршајног 
поступка по 
службеној 
дужности, 

број издатих 

прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 

дописа 
упућених 
другим 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 

јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 



 

надлежним 
органима, 

број 
сачињених 
службених 

белешки, број 
сачињених 

обавештења, 
број издатих 

позива 
странкама, 

број 
закључака 

2. Предузимање 
мера  

1.пријаве 
стамбених и 
пословних 
објеката по 
порезу на 
имовину 

       2. 
контроле 
пријављене 
квадратуре и 
стварне 
квадратуре 
утврђене на 
терену 

 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 
субјекта 

(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатности у 
сарадњи са 

припадницима 
МУП-а 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 

јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

3. Предузимање 
мера и 

контрола 
пријаве 

истицања 
фирме на 
пословном 
простору на 
територији 
oпштине 

Књажевац 

Инспекцијским 
надзором на 
терену и по 
пријавама 
грађана   

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

4 Предузимање 
мера и 

контрола 
пријаве 

накнаде за 
заштиту у 

унапређење 
животне 

средине и 
накнаде за 
коришћење 

грађевинског 
земљишта 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 
субјекта 

(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатност 

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 
закључака о 
извршењу 
решења 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

5. Припрема и 
спровођење 

инспекцијских 
надзора -

планирање и 
усклађивање 

рада 
инспектора у 

Праћење 
промена 

законских 
прописа и 

одлука 
oпштине 

Књажевац  

Поштовање 
законских 
рокова и 

њена 
примена 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 



 

складу са 
законским 
прописима 

Израда 
месечног, 

шестомесечног, 
годишњег 
извештаја 

64 сата рада 
по инспектору 

Одељење за  
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

  

Презентација 
резултата рада 

путем 
званичног сајта 

oпштине 
Књажевац 

20 сати рада 
по задуженом 
инспектору за 
одржавање 

сајта 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Правилник 
о уређењу 
web sajta 

 

6. Спровођење 
редовних, 
ванредних 

допунских и 
канцеларијских 

инспекцијских 
надзора у 
области 
пореских 
прописа 

Спровођење 
редовно 

планираних 
инспекцијских 

надзора у 

складу са 
Годишњим 

планом 
инспекцијског 

надзора 

163 радних 
дана 

планираног 
инспекцијског 

надзора 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 

локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

Спровођење 
ванредних, 
допунских и 

канцеларијских 
инспекцијских 

надзор 

По пријави 
грађана,елект
ронске поште 

, 
телефонским 

путем, по 
службеној 
дужности; 
поводом 
захтева 

надзираног 

субјекта; 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

7. 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, 

Бројчана и 
стручна 
анализа, 
дневна, 

седмична, 
месечна, 

шестомесечна 
и годишња на 

нивоу 
одељења 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона и 
одлука 

 

8. Обука, 
оспособљавање

, семинари, 
едукације у 

вршењу 
инспекцијског 

надзора и 
примена Закона 

о 

Припрема, 
планирање , 
упућивање, 

оспособљавање 
инспектора из 

области 
надлежности 
инспекције 

Праћење 
иновација. 
норми и 

стандарда у 
области 

инспекцијског 
надзор 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона, 
уредби 

правилник
а 

 



 

инспекцијском 
надзору 

9. Припрема и 
извршавање 

осталих 
редовних 
послова у 

оквиру 
инспекцијског 

надзора 

Координација 
рада у оквиру 
Секретаријата 

за инспекцијске 
послове, 
отварање 
предмета, 

праћење рока 
извршења 

истог, и друге 
техничке 

припреме; 

Број 
новоотворени
х предмета, 
прекршајних 

налога, 
остварен број 
састанака у 

оквиру 
 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона 

уредби , 
одлука, 

правилник
а 

 

10. Превентивно 
деловање 
инспекције 

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.Предузимање 
превентивних 
инспекцијских 

надзора 
4.Постављање 
информација 
на званичној 

Web 
презентацији 
инспекције 
Коментар: 

превентивним 
деловањем 
инспекције 
утиче се на 

смање ризика 
односно 
штетних 

последица и 
вероватноће 

њеног настанка 

Број: 
обавештења, 

пружених 
стручних 

савета,превен
тивних,и 

нспекцијских 

надзора 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 

јавних 

прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона, 
уредби, 
одлука, 

правилник
а 

 

 
 
 



 

 
 

3. 4 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ТЕРЕНСКЕ 
КОНТРОЛЕ  

 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017. годину Пореске инспекције 

теренске контроле, вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу 
анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и 
добијених података од других инспекција , других овлашћених органа и организација, што је и представљено 
табеларно  у Одељењу за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине 
Књажевац, а исто обрађене у контролним листама. 

 
 
 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 
 

3 
 

4 5  

 
ЛЕГЕНДА : 
 

1 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

2 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 

3 Истицање фирме на пословном простору 

4 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

5 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

 
 
 
 

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ, 

Давор Петровић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
II. 6. ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ    

 
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба Закона из области пореских прописа 

Назив пореска инспекција канцеларијске контроле 

Програм (коме 
припада) 

Одељењу за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода – 
пореска инспекција теренске контроле 

Функција Порески инспектор канцеларијске контроле 

Правни основ 1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији(„Сл. гласник РС“, број 
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 
61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 
68/2014, 105/2014, 112/2015 и 15/2016). 

2. Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01 ... , 68/2014). 
3. Закон о финансирању локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, број 62/06 ..., 

95/15). 
4. Закон о општем управном поступку( „ Сл. лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и 

„Сл. гласник РС“, број 30/2010). 
5. Закон о заштити животне средине(„ Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 

72/2009-др. Закон и 43/2011-УС) 
6. Одлука о локалним комуналним таксама(„Сл. лист општине Књажевац“, број 

15/2009, 12/2010, 10/2011 и 23/2012). 
7. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине(„Сл. лист 

општине Књажевац“, број 1/2010, и 4/2012). 
8. Одлука о одређивању стопе пореза на имовину општине Књажевац(„Сл. лист 

општине Књажевац“, број 27/06, 6/2011 и 23/2012). 
 

Одговорно лице порески инспектор канцеларијске контроле: Весна Живковић 

Опис Надзор: Послове из надлежности пореске инспекције канцеларијске контроле врши 
порески инспектор канцеларијске контроле. Порески инспектор канцеларијске 
контроле је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама 
општине Књажевац, а за свој рад је лично одговоран. Порески инспектор 
канцеларијске контроле има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора 
прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и 
других правних лица и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, 
налаже решењем, издаје прекршајне налоге односно прекршајне пријаве; 

Циљ 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 
примене прописа утврђених законом и одлукама општине Књажевац у области пријаве 
објеката по порезу на имовину и заштити животне средине; 

Индикатор 1.1 Ниво законитости у константном 
и функционалном обављању 
пореских прописа 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Укупан број извршених 
инспекцијских надзора 

    

Алтернатива: 
Индикатор 1.1 

Проценат надзора без утрвђених 
неправилности 

Базна вредност 2016 2017 2018 

Коментар: Тенденција смањења 
броја непријављених објеката по 
порезу на имовину, заштите и 
унапређења животне средине  

    

Циљ 2 Законитост надзираних субјеката у области пријаве истицања фирме на пословном 
простору 

  Базна вредност 2016 2017 2018 

Индикатор 2.1 Укупан број инспекцијских 
надзора над обавезом истицања 
и пријаве фирме на пословном 
простору 

    

Алтернатива: 
Индикатор 2.1 

 Базна вредност 2016 2017 2018 

Утврђен број истакнутих, а 
непријављених фирми на 
пословном простору 

    

Коментар: Тенденција смањења     



 

броја непријављених истакнутих 
фирми на пословном простору   

Индикатор 3.1  Базна вредност 2016 2017 2018 

Однос извршених редовних и 

ванредних надзора 

    

Редован - планиран инспекцјски 
надзор се врши свакодневно у 
трајању од три сата . 

    

Ванредан инспекцијски надзор се 
врши због предузимања „хитних 
мера ради спречавања или 
отклањања непосредне 
опасности, по пријави грађана, 
писаним,    телефонских позива 
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. 

    

Канцеларијски инспекцијски 
надзор се врши у службеним 
просторијама инспекције, увидом 
у акте, податке и документацију 
надзираног субјекта. 

    

 
 
 

Р. 
бр 

СПЕЦИФИЧН
И ЦИЉЕВИ 

ЗАДАТАК/ 
АКТИВНОСТ 

ИНДИКАТОР
И 

РЕЗУЛТАТА 

ОДГОВОРН
А 

ОРГАНИЗА

ЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА 

РОК У 
КОЈЕМ СЕ 
ЗАДАТАК/ 

АКТИВНОСТ 
МОРА 

ОБАВИТИ 

ДОКУМЕ
НТИ 

ВРС 
ТА 

АКТ 

ИВН 
ОСТ 

И 

 Шта желимо 
постићи? 

Како ћемо 
постићи 

специфичне 
циљеве? Које 
специфичне 

задатке/активн
ости морамо 

предузет 

Како меримо 
задатке/ 

активности? 

Ко је 
одговоран за 
спровођење 
активности и 

задатака? 

Када 
активности/з
а датак мора 

бити 
завршен? 

  

 
 
 
 
 
 
1. 

Спровођење 
Закона и 
Одлука 

oпштине 
Књажевац у 

области 
пореских 
прописа 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, 
сарадња са 

другим 
надлежним 

инспекцијама и 
правосудним 

органима, 
тужилаштвом и 

МУП-ом   

Број поднетих 
захтева за 
покретање 

прекршајног 
поступка по 
службеној 
дужности, 

број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 

јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 



 

дописа 
упућених 
другим 

надлежним 
органима, 

број 
сачињених 
службених 

белешки, број 
сачињених 

обавештења, 
број издатих 

позива 
странкама, 

број 
закључака 

2. Предузимање 
мера  

1.пријаве 
стамбених и 
пословних 

објеката по 
порезу на 
имовину 

       2. 
контроле 
пријављене 
квадратуре и 
стварне 
квадратуре 
утврђене на 
терену 

 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 

субјекта 
(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатности у 
сарадњи са 

припадницима 
МУП-а 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 

локалних 
јавних 

прихода   

Континуиран
о и по 

потреби 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

3. Предузимање 
мера и 

контрола 
пријаве 

истицања 
фирме на 
пословном 
простору на 
територији 
oпштине 

Књажевац 

Инспекцијским 
надзором на 
терену и по 
пријавама 
грађана   

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

4 Предузимање 
мера и 

контрола 
пријаве 

накнаде за 
заштиту у 

унапређење 
животне 

средине и 
накнаде за 

коришћење 
грађевинског 

земљишта 

Инспекцијским 
надзором на 

терену, у 
седишту 

надзираног 
субјекта 

(контрола 
потребне 

документације 
за обављање 

наведене 
делатност 

Број издатих 
прекршајних 
налога, број 

издатих 
решења о 

отклањању 
недостатака, 
број издатих 
закључака о 
извршењу 

решења 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

Континуиран
о и по 

потреби, 
временски 

рок назначен 
у решењу 

Закон и 
Одлуке 
oпштине 
Књажевац 

 

5. Припрема и 
спровођење 

инспекцијских 
надзора -

планирање и 
усклађивање 

рада 

Праћење 
промена 

законских 
прописа и 

одлука 
oпштине 

Књажевац  

Поштовање 
законских 
рокова и 

њена 
примена 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 



 

инспектора у 
складу са 
законским 
прописима 

прихода   

Израда 
месечног, 

шестомесечног, 
годишњег 
извештаја 

64 сата рада 
по инспектору 

Одељење за  
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

  

Презентација 
резултата рада 

путем 
званичног сајта 

oпштине 
Књажевац 

20 сати рада 
по задуженом 
инспектору за 
одржавање 

сајта 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Правилник 
о уређењу 
web sajta 

 

6. Спровођење 
редовних, 
ванредних 

допунских и 
канцеларијских 
инспекцијских 

надзора у 
области 
пореских 
прописа 

Спровођење 
редовно 

планираних 
инспекцијских 

надзора у 
складу са 
Годишњим 

планом 
инспекцијског 

надзора 

163 радних 
дана 

планираног 
инспекцијског 

надзора 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

Спровођење 
ванредних, 
допунских и 

канцеларијских 
инспекцијских 

надзор 

По пријави 
грађана,елект
ронске поште 

, 
телефонским 

путем, по 
службеној 

дужности; 
поводом 
захтева 

надзираног 
субјекта; 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 

прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона о 

инспекцијс
ком 

надзору 

 

7. 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, 

Бројчана и 
стручна 
анализа, 
дневна, 

седмична, 
месечна, 

шестомесечна 
и годишња на 

нивоу 
одељења 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона и 
одлука 

 

8. Обука, 
оспособљавање

, семинари, 
едукације у 

Припрема, 
планирање , 
упућивање, 

оспособљавање 

Праћење 
иновација. 
норми и 

стандарда у 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 

континуиран
о 

Примена 
Закона, 
уредби 

правилник

 



 

вршењу 
инспекцијског 

надзора и 
примена Закона 

о 
инспекцијском 

надзору 

инспектора из 
области 

надлежности 
инспекције 

области 
инспекцијског 

надзор 

и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

а 

9. Припрема и 
извршавање 

осталих 
редовних 
послова у 

оквиру 
инспекцијског 

надзора 

Координација 
рада у оквиру 
Секретаријата 

за инспекцијске 
послове, 
отварање 
предмета, 

праћење рока 
извршења 

истог, и друге 
техничке 

припреме; 

Број 
новоотворени
х предмета, 
прекршајних 

налога, 
остварен број 
састанака у 

оквиру 
 

Одељење за 
буџет, 
финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 
јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона 

уредби , 
одлука, 

правилник
а 

 

10. Превентивно 
деловање 

инспекције 

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.Предузимање 
превентивних 
инспекцијских 

надзора 
4.Постављање 
информација 
на званичној 

Web 
презентацији 
инспекције 
Коментар: 

превентивним 
деловањем 
инспекције 
утиче се на 

смање ризика 
односно 
штетних 

последица и 

Број: 
обавештења, 

пружених 
стручних 

савета,превен
тивних,и 

нспекцијских 
надзора 

Одељење за 
буџет, 

финансије, 
утврђивање 
и наплату 
локалних 

јавних 
прихода   

континуиран
о 

Примена 
Закона, 

уредби, 
одлука, 

правилник
а 

 



 

вероватноће 
њеног настанка 

 
 
 
 
3.5  ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ  

КОНТРОЛЕ 
 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017.годину Пореске инспекције 
канцеларијске контроле, вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на 
основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу 
информација и добијених података од других инспекција , других овлашћених органа и организација, што је и 
представљено табеларно  у Одељењу за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
општине Књажевац, а исто обрађене у контролним листама. 

 

 
 

 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 
 

3 
 

4 5  

 

 

 

ЛЕГЕНДА : 
 

1 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

2 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 

3 Истицање фирме на пословном простору 

4 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

5 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                  ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 
                                                                                                                             КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ, 
                                                                                                                                        Живковић Весна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ИНСПЕКTОР ЗА САОБРАЋАЈ ПУТЕВЕ И ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 
Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба из области комуналних делатности 

Назив Саобраћајне  инспекције 

Програм (коме 

припада) 

Одељењу за инспекцијске послове - САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

Функција 344; 347 

Правни основ 1. Закон о превозу у друмском саобраћају (сл.гл.Р.С. бр.46/95, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006 и 31/2011  

2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15)  

3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају (сл.гл. Р.С. бр.68/15)  

4. Закон о јавним путевима (сл.гл. Р.С. бр. 101/2005, 123/2007, 101/11, 93/12, 104/13) 

5. Закон о инспекцијском надзору (сл.гл. Р.С. бр.36/15)  

6. Одлука о такси превозу путника на територији општине Књажевац (Сл. Лист 

општине Књажевац 09/2016).   

7. Одлука о локалним и некатегорисаним путевима (Сл. Лист општина 34/93, 3/99, 

8/03, ).   

 8. Oдлука о јавном превозу путника на територији општине Књажевац (Сл. Лист 

општине Књажевац 15/2014).    

Одговорно лице саобраћајни инспектор 

Опис Надзор:  над обављањем градског и приградског превоза путника у локалном 

превозу, и то: линијски, посебан линијски, ванлинијски и такси превозу путника, 

јавном превозу ствари, превозу за сопствене потребе лица и ствари;  

заустављање и паркирање возила;  

одржавање и коришћење паркиралишта;  

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 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 1 Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 

примене прописа уређених законом и одлукама општине Књажевац у области јавног 

превоза путника (линијског, посебног линјског, ванлинијског и такси превоза 

путника), јавног превоза ствари и превоза за сопствене потребе лица и ствари; 

Индикатор 1.1 Ниво законитости и безбедности 

у области саобраћаја 

Базна вредност 2017 2018 2019 

Укупан број извршених 

инспекцијских надзора 

    

Утврђен број нелегалног превоза     

Алтернатива: 

Индикатор 1.1 

Проценат надзора без утрвђених 

неправилности 

Базна вредност 2017 2018 2019 

Коментар: Тенденција смањења 

броја нелегалних превоза 

путника и ствари 

    

Циљ 2 Законитост и безбедност надзираних субјеката у области заустављања и паркирања 

моторних возила на јавним саобраћајним површинама (коловозу јавног пута, јавним 

паркиралиштима, пешачким и бициклистичким стазама, тротоару,аутобуском и такси 

стајалишту, и др.) 



 

  Базна вредност 2017 2018 2019 

Индикатор 2.1 Укупан број инспекцијских 

надзора над заустављеним и 

паркираним возилима 

    

Алтернатива: 

Индикатор 2.1 

Утврђен број непрописно 

заустављених и паркираних 

возила 

        

Коментар:  

Тенденција смањења броја 

непрописно заустављених и 

паркираних возила  

    

Циљ 3 Спровођење мера заштите и безбедности, односно законитости у области  

1. Услова одвијања саобраћаја на јавном путу  

2. Стања јавног пута његовог дела и путног објекта  

3. Спровођења мера заштите јавног пута, његовог дела и путног објекта 

  Базна вредност 2017 2018 2019 

Индикатор 3.1 Укупан број инспекцијских 

надзора на јавном путу. 

    

Алтернатива: 

Индикатор 3.1 

Утврђен број незаконитости и 

недостатака (при извођењу 

радова; оштећења; заузећа и др.) 

    

Коментар: 

 Извођење радова на јавном 

путу, заштита јавног пута од 

оштећења, односно извођење 

радова на јавном путу и његова 

заштита у складу са законом и 

одлукама општине Књажевац ; 

    

Циљ 4 Увођење привременог режима саобраћаја и постављање одговарајуће хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са пројектом техничке регулације 

саобраћаја 

   Базна вредност 2017 2018 2019 

Индикатор 4.1  Укупан број извршених 

инспекцијских надзора над 

увођењем привременог режима 

саобраћаја 

    

Коментар:  

Омогућавање безбденог 

одвијања саобраћаја и његовог 

преусмерења за време трајања 

привременог режима саобраћаја, 

односно  

постављање саобраћајне 

сигнализације у складу са 

пројектом техничке регулације 

саобраћаја 

    

 

 

 

 

 

Индикатор 5. 

 

 

 

 

Однос извршених редовних и 

ванредних надзора 
    

Редован - планиран инспекцјски 

надзор се врши свакодневно у 

трајању од три сата . 

    

Ванредан инспекцијски надзор 

се врши због предузимања 

„хитних мера ради спречавања 

или отклањања непосредне 

опасности, по пријави грађана, 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

телефонских позива 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. 

    

Канцеларијски инспекцијски 

надзор се врши у службеним 

просторијама инспекције, 

увидом у акте, податке и 

документацију надзираног 

субјекта. 

    

 
 
Р. 

бр 

СПЕЦИФИЧ

НИ ЦИЉЕВИ 

ЗАДАТАК/ 

АКТИВНОСТ 

ИНДИКАТО

РИ 

РЕЗУЛТАТ

А 

ОДГОВОР

НА 

ОРГАНИЗ

АЦИОНА 

ЈЕДИНИЦ

А 

РОК У 

КОЈЕМ СЕ 

ЗАДАТАК/ 

АКТИВНО

СТ МОРА 

ОБАВИТИ 

ДОКУМЕ

НТИ 

ВРС 

ТА 

АКТ 

ИВН 

ОСТ 

И 

 Шта желимо 

постићи? 

Како ћемо 

постићи 

специфичне 

циљеве? Које 

специфичне 

задатке/активно

сти морамо 

предузет 

Како меримо 

задатке/ 

активности? 

Ко је 

одговоран за 

спровођење 

активности и 

задатака? 

Када 

активности/з

а датак мора 

бити 

завршен? 

  

 

 

 

 

 

 

1. 

Спровођење 

Закона и Одлука 

oпштине 

Књажевац у 

области 

саобраћаја и 

путева 

Инспекцијским 

надзором на 

терену, сарадња 

са другим 

надлежним 

инспекцијама и 

правосудним 

органима, 

тужилаштвом и 

МУП-ом   

Број поднетих 

захтева за 

покретање 

прекршајног 

поступка по 

службеној 

дужности, број 

издатих 

прекршајних 

налога, број 

издатих 

решења о 

отклањању 

недостатака, 

број издатих 

дописа 

упућених 

другим 

надлежним 

органима, број 

сачињених 

службених 

белешки, број 

сачињених 

обавештења, 

број издатих 

позива 

странкама, број 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

Континуирано 

и по потреби, 

временски рок 

назначен у 

решењу 

Закон и 

Одлуке 

oпштине 

Књажевац 

 



 

закључака 

2. Сузбијање 

нелегалног 

превоза путника 

и ствари на 

територији 

oпштине 

Књажевац 

Коментар: 

Високи ризик у 

вршењу 

инспекцијског 

надзораoпштине 

Књажевац 

Свакодневним 

активностима на 

терену у сарадњи 

и комуналном 

полицијом и 

другим 

државним 

органима 

Број 

искључених 

возила из 

саобраћаја, 

број 

покренутих 

поступака по 

службеној 

дужности, број 

обавештења 

прослеђених 

МУП-у о 

искљученим 

возилима из 

саобраћаја, 

број дописа 

упућених 

другим 

државним 

органима. 

Одељење 

инспекције за 

саобраћај и 

путеве 

Континуирано 

и по потреби 

1.Примена 

закона  

2.Примена 

акционог 

плана на 

сузбијању 

нелегалног 

јавног 

превоза 

путника  

3. Примена 

Пилот 

пројекта за 

решавање 

проблема 

нелегалног 

превоза 

путника  

оперативни 

план 

 

3. Предузимање 

мера за 

унапређење и 

спровођења 

законитости у 

раду привредних 

субјеката из 

области: 1. 

јавног превоза 

путника 

(линијски и 

ванлинијски 

такси превоз 

путника, 2. јавни 

превоз ствари 

3.превоз за 

сопствене 

потребе лица и 

ствари 

Инспекцијским 

надзором на 

терену, у 

седишту 

надзираног 

субјекта 

(контрола 

потребне - 

важеће 

документације за 

обављање 

наведене 

делатности). 

Број издатих 

решења о 

отклањању 

недостатака, 

број издатих 

закључака, 

број поднетих 

захтева за 

покретање 

прекршајних 

поступака, број 

издатих 

прекршајних 

налога, број 

поднетих 

кривичних 

пријава и 

привредних 

преступа. 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

Континуирано 

и по потреби, 

временски рок 

назначен у 

решењу 

Провера 

регистрова

них 

привредних 

субјеката у 

АПР- у, 

потврда о 

погодности 

возила, 

такси 

дозвола, 

акта о 

испуњеност

и услова 

надлежног 

Министарс

тва и др. 

 

4 Стање јавног 

пута његовог 

дела и путног 

објекта  

1. Стање 

коловозног 

застора, 

саобраћајних 

површина и 

пратећих 

садржаја јавног 

пута  

2. Стање 

вертикалне и 

хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације  

3. Услови 

одвијања 

саобраћаја на 

јавном путу  

4. Спровођење 

мера заштите 

јавног пута 

5.Радове на 

изградњи 

реконструкцији, 

Инспекцијским 

надзором на 

терену и по 

пријави грађана,, 

телефонских 

позиви и 

електронским 

путем   

Број 

сачињених 

записника из 

области јавних 

путева , 

Број издатих 

решења о 

отклањању 

недостатака, 

број издатих 

закључака, 

број захтева за 

покретање 

прекршајних 

поступака, 

кривичних 

пријава, 

привердних 

преступа и број 

издатих 

прекршајних 

налога; 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

Континуирано 

и по потреби, 

временски рок 

назначен у 

решењу 

Закон и 

одлуке 

oпштине 

Књажевац ,   

 



 

одржавању 

јавног пута 

његовог дела и 

путног објекта 

6.Раскопавање и 

довођење у 

технички 

исправно стање 

јавних 

саобраћајних 

површина 

5. Припрема и 

спровођење 

инспекцијских 

надзора -

планирање и 

усклађивање 

рада инспектора 

у складу са 

законским 

прописима 

Праћење 

промена 

законских 

прописа и 

одлука oпштине 

Књажевац  

Поштовање 

законских 

рокова и њена 

примена 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона о 

инспекцијс

ком 

надзору 

 

Израда месечног, 

шестомесечног, 

годишњег 

извештаја 

64 сата рада по 

инспектору 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано   

Презентација 

резултата рада 

путем званичног 

сајта oпштине 

Књажевац 

20 сати рада по 

задуженом 

инспектору за 

одржавање 

сајта 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Правилник 

о уређењу 

web sajta 

 

6 Непрописно 

заустављање и 

паркирање 

возила на јавним 

саобраћајним 

површинама:  

1. на јавним 

паркиралиштима 

2. на аутобуским 

и такси 

стајалиштима  

3. на коловозу 

јавног пута  

4. на пешачким и 

бициклистичким 

стазама  

5.на тротоарима 

6. на другим 

саобраћајним 

површинама 

Инспекцијским 

надзором на 

терену и по 

пријави грађана,, 

телефонских 

позиви и 

електронским 

путем   

Број 

уклоњених 

возила , број 

издатих 

решења, 

закључака, 

налога , број 

издатих 

прекршајних 

налога, 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

Континуирано 

и по потреби, 

временски рок 

назначен у 

решењу 

Закон и 

одлуке 

oпштине 

Књажевац ,   

 

7. Спровођење 

редовних, 

ванредних 

допунских и 

канцеларијских 

инспекцијских 

надзора у 

комуналној 

област 

Спровођење 

редовно 

планираних 

инспекцијских 

надзора у складу 

са Годишњим 

планом 

инспекцијског 

надзора 

163 радних 

дана 

планираног 

инспекцијског 

надзора 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона о 

инспекцијс

ком 

надзору 

 

Спровођење 

ванредних, 

допунских и 

канцеларијских 

инспекцијских 

надзор 

По пријави 

грађана,електр

онске поште , 

телефонским 

путем, по 

службеној 

дужности; 

поводом 

захтева 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона о 

инспекцијс

ком 

надзору 

 



 

надзираног 

субјекта; 

8. Обрада и анализа 

података о 

обављеном 

инспекцијском 

надзор 

Обрада и анализа 

броја издатих 

записника , 

прекршајних 

налога, пресуда, 

решења, 

закључака, 

уплаћених 

новчаних казни 

по прекршајном 

налогу, коначних 

извршних 

прекршајних 

налога, 

Бројчана и 

стручна 

анализа, 

дневна, 

седмична, 

месечна, 

шестомесечна 

и годишња на 

нивоу одељења 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона и 

одлука 

 

9. Обука, 

оспособљавање, 

семинари, 

едукације у 

вршењу 

инспекцијског 

надзора и 

примена Закона 

о инспекцијском 

надзору 

Припрема, 

планирање , 

упућивање, 

оспособљавање 

инспектора из 

области 

надлежности 

инспекције 

Праћење 

иновација. 

норми и 

стандарда у 

области 

инспекцијског 

надзор 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона, 

уредби 

правилника 

 

10. Припрема и 

извршавање 

осталих 

редовних 

послова у оквиру 

инспекцијског 

надзора 

Координација 

рада у оквиру 

одељења за 

инспекцијске 

послове, 

отварање 

предмета, 

праћење рока 

извршења истог, 

и друге техничке 

припреме; 

Број 

новоотворених 

предмета, 

прекршајних 

налога, 

остварен број 

састанака у 

оквиру 

 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона 

уредби , 

одлука, 

правилника 

 

11. Превентивно 

деловање 

инспекције 

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.Предузимање 

Број: 

обавештења, 

пружених 

стручних 

савета,превент

ивних,и 

нспекцијских 

надзора 

Одељење за 

инспекцијске 

послове   

континуирано Примена 

Закона, 

уредби, 

одлука, 

правилника 

 



 

превентивних 

инспекцијских 

надзора 

4.Постављање 

информација на 

званичној Web 

презентацији 

инспекције 

Коментар: 

превентивним 

деловањем 

инспекције утиче 

се на смање 

ризика односно 

штетних 

последица и 

вероватноће 

њеног настанка 

 

3.1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – САОБРАЋАЈНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ  

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2017.годину 

Комуналне инспекције, вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима 

односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског 

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

овлашћених органа и организација, што је и представљено табеларно  у Одељењу за 

инспекцијске послове, а исто обрађене у контролним листама. 

 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 

 

3 

 

4 5  

 

ЛЕГЕНДА : 

 

1   

2 Превоз за сопствене потребе лица и ствари 

Заустављање и паркирање возила 

3 Ауто такси превоз путника 

Ван линиски превоз путника 

Линиски превоз путника 

4 Путеви и саобраћјна сигнализација 

5 Нелегални превоз путника 

 

 

САОБРАЋАЈНА  ИНСПЕКЦИЈА 

                        Дејан Радовановић 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПЛАН  РАДА ТУРИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА 
 

 План инспекцијског надзора садржи планиране мере и активности превентивног 
деловања инспекције и планиране мере и активности за спречавање обављања 
делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних 
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор, са 
одговарајућим образложењима, расположиве ресурсе и временски оквир реализације .  

 Непланиране активности процењују се на основу слободне процене, укључене су 
план активности, одмах се извршавају, а односе се на пријаве грађана, примљене 
електронском поштом, телефонским пријавама, као и непосредним запажањем 
инспектора на терену. 
 

      Послови инспектора:  
 У одељењу за инспекцијсек послове планиран је један извршилац за послове 
туристичког инспектора (овлашћени инспектор ЈЛС) 

 Описпослова:  
-врши послове провере испуњености прописаних услова за обављање делатности и 
пружање услуга уређених Законом о туризму;  

-утврђује идентитет запослених код привредних друштава, предузетника, другог правног 
лица или страног правног лица, која обављају делатност и пружају услуге предвиђене 
Законом о туризму;  

-утврђује идентитет лица које обавља угоститељску делатност у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком домаћинству;  

-прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге;  

-проверава уговоре, евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање 
законитости пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег 
или страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге 
предвиђене Законом о туризму;  

-врши увид у уговоре физичких лица која угоститељске услуге у домаћој радиности или 
сеоском туристичком домаћинству пружају преко локалне туристичке организације, 
туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за 
обављање привредне делатности;  

-врши проверу издатог решења о разврставању у категорију угоститељских објеката за 
смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство;  

-проверава наплату и уплату боравишне таксе, увидом у евиденцију гостију и другу 
пратећу документацију;  

-проверава истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским 
објектима;  

-проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом 
општине о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације 
(просторних целина);  

-захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора, у складу са законом; 
обавештава надлежни орган општине о утврђеној процени усаглашености објеката са 
актом општине о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке 
локације (просторних целина) ;  

-доноси решење о привременој забрани обављање делатности правном и физичком 
правном лицу, привредном друштву, предузетнику или огранку страног правног лица, као 
и физичком лицу које обавља угоститељску делатност, у складу са законом;  

-издаје прекршајни налог;  



 

-подноси предлог надлежном органу за покретање поступка и утврђивања обавезе 
плаћања пенала;  

-подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, 
односно подноси захтев за покретање прекршајног поступка;  

-води законом пописане евиденције;  

-припрема извештаје и информације у вези са стањем у области туризма. 

 
   Табела 1. Циљеви и индикатори рада туристичког инспектора 
 

Назив    туристички  инспектор  
  

Програм (коме 
припада 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Функција 
 туристички  инспектор Општинске управе општине Књажевац 
 

Правни основ 

1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник  РС“, бр. 36/15) 
2.   Закон о туризму („Службени гласник РС“ , бр. 36/2009,  99/11 , 
93/2012, и 84/2015) 
3.  Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр.62/2014 и 
6/2016) 
4.Одкука о боравишној такси („Сл.лист општине Књажевац број ) 
5. Одлука о радном времену угоститељских објеката („Сл.лист општине 
Књажевац број ) 
6.Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ , 33/97, и 
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр.30/2010) 
7.Закон о прекршајима  („Службени гласник РС“, бр.65/2013, 13/2016  и 
98/2016-одлука УС 

Одговорно лице туристички инспектор 

Опис 

Послове из законом прописаних надлежности врши туристички  
инспектор.  Туристички инспектор је самосталан у раду, у границама 
овлашћења утврђених Законом о туризму и одлукама Скупштине 
општине Књажевац и за свој рад је лично одговоран.  Туристички 
инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора 
прегледа опште и појединачне акте, саслушава и узима изјаве, од 
одговорних лица и других правних лица и физичких лица, прегледа 
објекте, налаже решењем, издаје прекршајне налоге, односно 
прекршајне пријаве. Туристичка инспекција обавља надзор над 
применом прописа, односно надзор над применом Закона и 
општинских одлука донетих на основу закона.  

Сврха 

 
Обезбедити примену прописа који регулишу пружање услуга у области 
туризма, смањење сиве економије у области туризма и повећање 
прихода у буџету увођењем пословних субјеката у легалне токове, 
наплатом боравишне таксе, наплатом казни, као и ефикаснију заштиту 
потрошача.   

Циљ 1 

Осигурање законитости пословања и поступања надзираних субјеката 
у области туризма 
Индикатори: Однос извршених редовних и ванредних надзора 
                      Проценат надзора са утврђеним неправилностима 

Циљ 2 

Боља примена прописа из области туризма 
Индикатори: Број органзованих семинара, радионица, састанака ради 
обуке инспектора и ради информисања пословних субјеката  

 
  



 

 
 
 

Туристички инспектор обавља редовни, ванредни, допунски, контролни надзор на 
терену или у канцеларији.  
 Туристички инспектор обавља редовни – планирани инспекцијски надзор у складу 
са донетим планом, ванредни инспекцијски надзор који врши због предузимања мера ради 
спречавања или отклањања непосредне опасности, по пријави грађана, телефонских 
позива, и електронским путем.  
 Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева 
надзираног субјекта. Може се 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 инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су 
предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 
инспекцијског надзора. Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним 
просторијама инспекције, увидом у акте, податке и документацију надзираног субјектa. 
 Приоритет у раду туристичког инспектора  у општини Књажевац у 2017. Години је 
смањење  сиве економије у области надзора уз повећање уплаћених средстава  буџет о 
уплата пореза и  боравишне таксе, као и ефикаснија примена прописа од стране 
регистрованих пословних субјеката. 
 Важан циљ је да пословни субјекти који обављају делатност у сектору туризма и 
угоститељства, а који су по Закону о туризму под надзором туристичког инспектора 
јединице локалне самоуправе, боље примењују прописе из области туризма и 
угоститељства. Број одржаних превентивних активности требало би да резултира 
смањеним бројем изречених мера у поступку инспекцијског надзора и повећаним 
приливом средстава од наплате боравишне таксе и пореза у будет општине Књажевац.  
 Туристички  иснпектор ће приликом сваке контроле обавештавати субјекте 
инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, укузивати субјектима инспекцијског 
надзора на могуће забране,односно штетне последице његовог понашања, опомињати 
субјекта инспекцијског надзора на потребу отклаљања узрока незаконитости које могу 
настати у будућности, усменим путем и достављањем писаних обавештења, 
објављивањем обавештења на сајту општине Књажевац.   
 
 
Табела 2. 
 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 
контрола у 2017. години 
 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених 
контрола у 2017. години 
Укупан број дана у години  365 
Викенди  105 
Годишњи одмори  25 
Празници    12 
УКУПНО РАДНИХ ДАНА  223 
Инспекцијских надзора / службених контрола 163  

Едукација  5  

Састанци  30  

Извршених изречених управних мера (контрола 
извршења) 

25  

 
 



 

 
Табела 3. 
 
Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених 
контрола 
 

Број Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и 
службених контрола 

   туристички  инспектор  (100%) 163 
 
 
 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ТУРИСТИЧКЕ  ИНСПЕКЦИЈЕ   

 
 
 Ризици представљају све оно што представља претњу остварењу циљева, што 
може да угрози репутацију и поверење грађана, непоштовање прописа, неспособност да 
се реагује на измењене околности, тј. Да се ризицима управља на начин који ће спречити 
или свести на минимум негативне ефекте промена на пружање услуга.  
 Приликом израчунавања индекса ризика узети су у обзир фактори ризика и 
рангирани су с обзиром на вероватноћу настанка и утицај на циљеве тако што број 1 
показује најмању вероватноћу и утицај а број 5 највећу вероватноћу и утицај. 
 Процена ризика у Плану за 2017. годину вршена  је на основу доступних података и     
на основу информација о пословним субјектима у сектору туризма и угоститељства у 
општини Књажевац. 
   
Табела 4. Израчунавање индекса ризика 
 

Област Евидентирање гостију Обрачун, наплата Наплата 

и плаћање боравишне 

таксе 

испуњеност услова за 

обављање делатности 

издавање рачуна поштовање законских 

прописа 

Фактор 

ризика 

вероват

ноћа 

утицај укупно вероват

ноћа 

утицај укупно вероват

ноћа 

утицај укупно вероват

ноћа 

утицај укупно вероват

ноћа 

утицај укупно 

Обим 

промета 

3 5 15 3 5 15 2 2 4 2 3 6 5 5 25 

Географска 

распростра

њеност 

5 5 25 5 5 25 3 3 9 5 5 25 4 4 16 

Заштита 

потрошача 

4 5 20 4 5 20 5 4 20 5 5 25 5 5 25 

Тржишна 

конкуренциј

а 

2 2 4 3 3 9 1 1 2 3 3 9 5 5 25 

ИНДЕКС 

РИЗИКА 

  64   69   35   61   91 

 
Области су на основу индекса ризика класификовани на: 
-високоризичне – са индексом ризика од 70 бодова на више 
-средњег ризика -  са индексом ризика од 40 до 69 бодова и 
-ниског ризика – са индексом ризика до 39 бодова. 



 

Предмет плана контроле у 2017. години биће области које су рангиране као високоризичне 
и средњег ризика, док оне са ниским ризиком неће бити предмет инспекцијског надзора.  

 
Оперативни план инспекцијског надзора туристичког иснпектора у општини 
Књажевац за 2017. годину (односи се на територију општине Књажевац, један 

извршилац) 
 

Фебруар 2017. године 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

 
 

Март 2017 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена 
контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
 
Април 2017 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за смештај 
категорисаним као сеоска труистичка 
домаћинства, домаћа радиност, собе 
за издавање и апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

висок повремено 

 
 
 



 

 
Мај 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за смештај 
категорисаним као сеоска труистичка 
домаћинства, домаћа радиност, собе 
за издавање и апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Едукативна трибина Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

 Два пута годишње 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
 

Јун 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Едукативна трибина Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

  повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
Јул 2017.  
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за смештај 
категорисаним као сеоска труистичка 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  



 

домаћинства, домаћа радиност, собе 
за издавање и апартмани  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
 
Август 2017.  
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
Септембар 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 

средњи По потреби 



 

домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

 
Октобар 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Едукативна трибина Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

  повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
Новембар 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 
радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
 

Децембар 2017. 
 

Облици надзора/активности Надзирани субјекти Степен 
ризика 

Учесталост  

Редовна контрола евиденције гостију 
у угоститељским објектима за 
смештај категорисаним као сеоска 
труистичка домаћинства, домаћа 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

средњи Повремена контрола,  



 

радиност, собе за издавање и 
апартмани  

Стручне саветодавне посете   Континуирано,  
Откривање и сузбијање нелегалног 
рада 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност 

висок Повремено,према 
потреби,  викендом и 
државним празником 

Ванредни надзор Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност, 
нерегистровани субјекти 

висок По представкама 

Контрола обрачуна, наплате и 
плаћања боравишне таксе 

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи повремено 

Координирани рад са другим 
инспекцијама  

Некатегорисани угоститељски објекти 
за смештај, сеоска туристичка 
домаћинства, домаћа радиност,  
посредници у пружању услуга 

средњи По потреби 

 
 

 Напред наведени План ће се извршавати кроз редовне и ванредне контроле 
туристичког   инспектора.  
 Вршење инспекцијског надзора од стране туристичког инспектора не зависи од 
доба године  али зависе од других чинилаца, тако да се не могу унапред идентификовати 
сви  субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 
 Туристичка инспекција контролу субјеката у угоститељству врши континуирано, 
током целе године, а  у складу са годишњим, кварталним, оперативним плановима рада, 
кроз редовне контроле. Поред планираних редовних контрола, приоритетно се обављају и 
контроле по пријавама грађана. Такође у току године се обављају и акцијске контроле, 
односно појачан инспекцијски надзор, током летње и зимске туристичке сезоне, као и за 
време викенда и државних празника. Редовни иснпекцијски надзор биће извршен код свих 
регистрованих субјеката, који се баве угоститељском делатношћу, у складу са 
овлашћењима  туристичког инспектора општине Књажевац. 
 У зависности од инспекцијског налаза, туристички инспектор ће донети 
одговарајућа решења и поднети одговарајуће пријаве, у складу са Законом. 
 
 
 

  Туристички инспектор, 

Драгица Ивановић-Јоцић 
 

 
    
    

                                               
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III  ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 
5.1. Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену 

 
1 Материјални положај инспектора 
2 Висока стручна спрема и повећање броја инспектора ради покривености територије градас и повећаног обима посла 
3 Рачунар (лаптоп за сваког инспектора) 
4 Приступ интернету 
5 Потребан већи број инспектора (од предвиђеног броја, разлог ради веће покривености територије града, због повећаног обима 

посла, ефикаснијег деловања на терену и због повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним 
субјектима и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору) 

6 Потребан број возила (куповина нових или поправка старих) 
7 Потребна опрема за рад у зависности од врсте инспекције 
8 Увођење јединственог информационог система за инспекције. 

 

5.2. Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа-унапређење рада  
       инспектора 

 
1 Сасрадња инспекцијских органа са судским органима, тужилаштвом и полицијом (напомена-саобраћај: због повећаног броја 

нелегалних возила у јавном превозу и великих проблема при вршењу инспекцијског надзора у контроли истог, а у циљу личне 
безбедности инспектора, неопходно је обезбедити стално присуство полицијских службеника) 

 
2 Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку инспектора ради ефикаснијег рада на терену како би се 

ускладио инспекцијски надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и квалитетне примене нових института и решења).  
 
 
 
 

IV ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 
   Одељење за инспекцијске послове и Одељење за буџет, финансије, утврђивање и наплату локалних јавних прихода  

задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину. 
 
   Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са 

потребама. 
 
 
 
 
 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 

Дипл.инж.грађ. Бранкица Василијевић 

 


