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I УВОД 
 
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења  инспекције и комуналне полиције  у Градској 
управи града Сомбора за 2017.годину  је сачињен у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском 
надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015). 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења 
инспекције и комуналне полиције у 2017.години, непосредне примене закона и других прописа, 
те праћење стања на територији града Сомбора из области: Комуналне, грађевинске, саобраћајне 
и животне средине. 
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења инспекције и комуналне полиције је 
повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну 
самоуправу града Сомбора и: 
1.непосредну примену закона и других прописа , 
2.спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом степену, 
3.праћење стање и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији Града 
Сомбора, 
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског 
надзора; 
Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора обавља послове на 
територији града Сомбора са седиштем у Сомбору, Трг цара Уроша  бр. 1. 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и других прописа 
тј., планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и 
активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих 
субјеката, очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се 
вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге елементе од значаја за планирање и вршење 
инспекцијског надзора. 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се 
планирају остварити у 2017. години а који су везани за Програмске активности Одељења 
инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбор, одговорност за реализацију 
задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе употребом метода и техника како је 
прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз 
обавезно коришћење контролних листа. 
Градоначелник града Сомбора донео је Решење о образовању Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Сомбора, број 02-337/2016-
II од 12.09.2016.године. 
Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и 
непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора 
између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности града 
Сомбора. 
Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора,  Одељење 
инспекције и комуналне полиције Градске управе града Сомбора обавља свакодневно како у 
свом седишту тако и на терену на територији града Сомбора. 



 
 
 
 
II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
Одељењем инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора руководи Начелник 
Одељења. У саставу Одељења су :помоћник начелника одељења, шеф одсека инспекције и 
комуналне полиције, три комунална инспектора, два грађевинска инспектора, један инспектор за 
саобраћај и путеве, један инспектор за заштиту животне средине, један самостални стручни 
сарадник за правно-нормативне послове и четири комунална полицајца.. 
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 
Непланиране активности у раду Одељења инспекције и комуналне полиције; 
Осим планираних активности које се спроводе овим Планом, а везане су за инспекцијски надзор-
инспекцијске контроле, едукацију, предвиђене састанке, извршење управних мера као и контролу 
истих и других активности у оквиру рада Одељења спроводе се и непланиране активности за које 
је такође потребно планирати потребно време. Непланиране активности се одмах извршавају а 
односе се на пријаве грађана, путем писмених захтева,  запримљене електронске поште, 
телефонским пријавама као и непосредним запажањем инспектора на терену. 
 
III ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 
2017.ГОДИНУ 
 
1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
Општи подаци: 
Број инспектора: 3 и помоћник начелника одељења који обавља и послове комуналног инспектора 
Прописи по којима поступа комунална инспекција: 
ЗАКОНИ: 
Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015) 
Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), 
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС“, бр. 30/10) 
Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016) 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА: 
 
Одлука о организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 4/08, 11/09, 
14/2010-др. одлука, 12/2012, 5/2013, 11/2016), 



Одлука о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода 
и одвођењу атмосферских вода на подручју општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор", бр. 
15/06, 3/2011), 
Одлука о условима и начину снабдевања  топлотном енергијом ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 
9/2015), 
Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Енергана" са седиштем у Сомбору ("Сл. 
лист Општине Сомбор", бр. 9/07), 
Одлука о уређењу Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 17/14, 2/2015), 
Одлука о сахрањивању и гробљима на територији општине Сомбор ("Сл. лист Општине Сомбор", 
бр.8/05), 
Одлука о пијацама на територији Града Сомбора  ("Сл. лист Града Сомбора", бр.04/2015), 
Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 
artemisiifolia  ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 5/2015). 
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за 
приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр.1/2011, 9/2012, 7/2014), 
Одлука о одржавању чистоће и чишћењу снега ("Сл. лист Општине Сомбор", бр.1/98, 10/01, 
3/2003, 4/2003) и ("Сл. лист Града Сомбора", бр.  8/2011 и 9/2014), 
Одлука о држању кућних љубимаца на територији града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 
12/2011, 9/2014), 
Одлука о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", 
бр. 9/2011, 9/2014, 10/2015), 
Одлука о условима, начину и поступку за издавање локација мањих монтажних објеката на 
јавним површинама на територији општине Сомбор (Сл. лист Општине Сомбор", бр.12/05), 
Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 
4/2012, 9/2014). 
Правилник о постављању летњих башта на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр. 5/2010, 5/2011, 3/2015) 
Правилник о посебним паркиралиштима на територији Града Сомбора 
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно 
обележених паркинг места на јавним паркиралиштима. 
 
Активности у оквиру надлежности комуналне инспекције: 
1.Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну делатност, контрола 
спровођења програма обављања комуналне делатности ЈКП-а као и надзор над извршењем 
квалитета обављања комуналних делатности, надзор над одржавањем и коришћењем јавних 
површина и комуналних објеката, надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање; 
2.Надзор на територији Града Сомбора над спровођењем закона и прописа из области комуналне 
делатности: одржавања чистоће, одвожења и депоновања смећа, одржавања зелених и 
рекреативних површина, обављања делатности одржавања гробља и сахрањивања, послова 
зоохигијенске службе, пружања пијачних услуга, одржавања улица, путева и других јавних 
површина, пружања услуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода, 
пружања услуга снабдевања топлотном енергијом, држања домаћих животиња, кућних 
љубимаца, коришћења јавних паркиралишта, придржавања прописаног радног времена 
угоститењских и других објеката, постављања и начин коришћења мањих монтажних објеката. 
3. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектори дужни су 
придржавати се релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених из 
своје области инспекцијског надзора. 



 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН: 
ЈАНУАР: 
-Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини за претходну годину. 
-Архивирање предмета инспектора из пописа аката 355- 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Енергана“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Сомбора по основу 
Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега. 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
ФЕБРУАР: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Енергана“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Сомбора по основу 
Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега. 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
МАРТ: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању домаћих животиња на територији 
Града Сомбора. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
АПРИЛ: 



-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Контрола акције „Месец чистоће града Сомбора“. 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању кућних љубимаца на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора.  
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета.  
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
МАЈ: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању кућних љубимаца на територији 
Града Сомбора. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
ЈУН: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о мерама, начину и условима трајног 
уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia artemisiifolia.  
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању домаћих животиња на територији 
Града Сомбора. 



-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора.  
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета.  
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
ЈУЛ: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о мерама, начину и условима трајног 
уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia artemisiifolia.  
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању  кућних љубимаца на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању домаћих животиња на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора.  
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
АВГУСТ: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о мерама, начину и условима трајног 
уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia artemisiifolia.  
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Водоканал“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању домаћих животиња на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно.  
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
СЕПТЕМБАР: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 



-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о мерама, начину и условима трајног 
уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia artemisiifolia.  
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању кућних љубимаца на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора.   
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
ОКТОБАР: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Зеленило“ Сомбор 
 -Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о држању домаћих животиња на територији 
Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о пијацама на територији Града Сомбора.  
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно.  
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
-Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину. 
НОВЕМБАР: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Енергана“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Сомбора по основу 
Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега. 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 



ДЕЦЕМБАР: 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор 
-Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Енергана“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Простор“ Сомбор 
- Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКП „Паркингсервис“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији града Сомбора по основу 
Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега. 
-Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на територији Града Сомбора. 
-Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о радном времену у угоститељским, 
трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву 
на територији Града Сомбора –два пута месечно. 
-Контрола рада Зоохигијенске службе-једном месечно. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције у 
целини. 
 
У складу са Годишњим програмом рада Помоћник начелника одељења инспекције и 
комуналне полиције планира месечне активности комуналне инспекције као распоред 
дужности комуналних инспектора. 
 
 
2. ГРАЂЕВИНСКА  ИНСПЕКЦИЈА 
 
Општи подаци: 
Број инспектора: 2 
Прописи по којима поступа грађевинска инспекција: 
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ: 
Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015) 
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009 и 81/09-исправка, 64/2010-одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 
и 145/2014) 
Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015) 
Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01, 101/05) 
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС“, бр. 30/10) 
Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016) 
Кривични законик („Сл. гл. РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013,108/2014) 
Закон о привредним преступима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, 
„Сл. лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96, 64/2001 и „Сл. гл. РС“, бр. 
101/2005) 
Правилник о службеној легитимацији и минималним материјално-техничким условима за 
вршење инспекцијског надзора од стране урбанистичког и грађевинског инспектора ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14) 
Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта ("Сл. гласник РС", бр. ", 
бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС 
и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14) 



Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске 
књиге ("Сл. гласник РС", бр. ", бр. 72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 132/2014 и 145/14)  
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка и 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 
98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14) 
Правилник о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката („Сл. гл. РС“, бр. 
27/2015) 
Одлука о условима и мерама за уклањање грађевинских објеката на територији Града Сомбора 
("Сл. лист Града Сомбора", бр. 4/2010, 3/2011 и 9/2014) 
 
СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 

1. Општи циљ овог Плана је смањење броја нелегалне градње као и смањење броја 
нелегалних објеката и успостављање контроле над применом Закона о планирању и 
изградњи као и поштовање стандарда и норматива у грађевинарству. 

2. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, грађевински инспектори дужни 
су придржавати се релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа 
сачињених од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 

3. При изради овог Плана водило се рачуна о заштити јавног интереса, безбедности објеката, 
отклањању опасности по живот и здравље људи као и обавезном поступању грађевинских 
инспектора прописаним Законом о планирању и изградњи. 

4. Вршење инспекцијског надзора од стране грађевинске инспекције не зависи од доба 
године (због временских прилика и напретка у технологији грађења, радови на 
градилиштима се изводе у току целе године) али зависи од других чинилаца:издатим 
грађевинским дозволама и пријавама радова, динамиком извођења радова, обезбеђеним 
финансијским средствима, евентуалним елементарним непогодама, тако да се не могу 
унапред идентификовати субјекти код којих ће се вршити инспекцијски надзор. 

5. Попис незаконито изграђених објеката на територији Града Сомбора уз доношење решења 
о уклањању истих као и достављање решења надлежном органу за издавање решерња о 
озакоњењу објеката, вршиће се у складу са смерницама које ће дати Министарство  
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС. 

 
 
МЕСЕЧНИ  ПЛАН: 
ЈАНУАР: 

-Израда годишњег извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у 
целини за претходну годину. 
-Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356- 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке  
- Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
-Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта 
-Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, 
пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта 
-Активности по основу Закона о озакоњењу објеката. 



-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у 
целини. 
ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР: 
-Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356- 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке  
-Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
-Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта 
-Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, 
пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта 
-Активности по основу Закона о озакоњењу објеката. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у 
целини 
ОКТОБАР: 
-Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину. 
-Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356- 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке  
-Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
-Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта 
-Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, 
пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта 
-Активности по основу Закона о озакоњењу објеката. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у 
целини 
НОВЕМБАР; ДЕЦЕМБАР: 
-Архивирање предмета инспектора из пописа аката 356- 
-Инспекцијски надзор по захтеву странке  
-Ванредни инспекцијски надзор-нелегална градња 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова 
- Редовни инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља 
-Редовни инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта 
-Редован инспекцијски надзор активних градилишта-праћење градилишта (вишепородични, 
пословно-стамбени, већи пословни, производни објекти и др.) 
- Редовни инспекцијски надзор по решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи 
-Редовни инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта 
-Активности по основу Закона о озакоњењу објеката. 
-Ажурирање и архивирање предмета. 



-Израда месечног извештаја о раду сваког инспектора појединачно и грађевинске инспекције у 
целини 
 
3.  ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
 
Општи подаци: 
Број инспектора: 1 
Прописи по којима поступа : 
ЗАКОНИ: 
Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015) 
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС“, бр. 30/10) 
Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016) 
Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), 
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15) 
Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гл. РС“, 68/15) 
Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12) 
Кривични законик („Сл. гл. РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013,108/2014) 
Закон о привредним преступима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, 
„Сл. лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96, 64/2001 и „Сл. гл. РС“, бр. 
101/2005) 
 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА: 
 
Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Сомбор ("Сл. лист 
општине Сомбор", бр.8/05), 
Одлука о такси превозу путника на територији града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 
10/15) 
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на подручју града Сомбор према врсти превоза 
("Сл. лист града Сомбор", 20/16), 
Одлука о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора ("Сл. 
лист Града Сомбора", бр.9/2010, 9/2011, 4/15). 
Одлука о уређењу Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 17/14, 2/15), 
Одлука о безбедности саобраћаја на путевима општине Сомбор ("Сл. лист  општине Сомбор", бр. 
11/97, 3/2002) и („Сл. лист Града Сомбор“, бр. 12/10, 8/15) 
 
СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 

1. Контрола превозника и лица која обављају превоз, врши се на терену уз асистенцију 
саобраћајне или комуналне полиције, заустављањем возила или на терминалима где су већ 
заустављена возила. Предмет ових контрола ће бити субјекти који су регистровани за 
обављање јавног превоза путника и ствари, субјекти који су регистровани за превоз за 
сопствене потребе и нерегистровани субјекти. 

2. Контроле такси превоза обухватаће проверу регистрације такси радње, проверу 
поседовања решења о одобрењу обављања такси превоза на територији Града Сомбора, 
поседовање такси дозволе и важења исте, контроле овере таксиметра и провера тарифе и 
укључења таксиметра. 



3. Контрола свих изграђених путева и улица на територији Града Сомбора (осим Државних 
путева) у складу са Законом о јавним путевима и Одлуком о опшштинским путевима и 
некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора. 

4. Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, инспектор за саобраћај и путеве   
дужан је да се придржава релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних 
листа. 

 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН: 
ЈАНУАР: 
-Израда годишњег извештаја о раду инспектора за претходну годину. 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор зимског одржавања путева на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
ФЕБРУАР, МАРТ: 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор зимског одржавања путева на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
АПРИЛ: 
 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор линијског превоза путника на територији Града Сомбора-АД 
„Севертранс“ Сомбор 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
МАЈ: 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 



- Редовни инспекцијски надзор путних објеката на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор дрвећа и засада у путном појасу на територији Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ: 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор дрвећа и засада у путном појасу на територији Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР: 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор дрвећа и засада у путном појасу на територији Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни и ванредни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
-Израда предлога годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину. 
 
НОВЕМБАР: 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор зимског одржавања путева на територији Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни и ванредни инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 
ДЕЦЕМБАР: 
 
-Инспекцијски надзор (ванредни) по захтеву странке и представки МУП-а  
-Редовни инспекцијски надзор такси превоза путника на територији Града Сомбора 



-Редовни инспекцијски надзор саобраћајне сигнализације, коловоза и путног појаса на територији 
Града Сомбора 
- Редовни инспекцијски надзор зимског одржавања путева на територији Града Сомбора 
-Редован инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката на територији Града Сомбора 
- Редовни  инспекцијски надзор превоза терета на територији Града Сомбора 
-Редовни инспекцијски надзор ванлинијског превоза путника на територији Града Сомбора 
-Ажурирање и архивирање предмета. 
-Израда месечног извештаја о раду  инспектора. 

 
4.  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
Општи подаци: 
Број инспектора: 1 
Прописи по којима поступа : 
ЗАКОНИ: 
Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон, 
72/2009 - др.закон, 43/2011 – одлука РС и 14/2016) 
Правилник о методологији за израду националног и локалног регисртра извора загађивања, као и 
методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. Гласник РС", 91/2010 и 
10/2013) 
 
Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 135/2004 и 36/2009) 
Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
69/2005) 
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 114/2008) 
 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС", број 135/2004 и 
88/2010) 
 
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. Гласник РС", 
број 135/2004 и 25/2015) 
Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе 
("Сл. Гласник РС", број 108/2008) 
Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола ("Сл. Гласник 
РС", број 84/2005) 
Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 
Правлник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. 
Гласник РС", 114/2013) 
Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. Гласник РС", 
71/2010) 
Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. Гласник РС", 104/2009 и 
81/2010) 
Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. Гласник РС", 36/2009 и 88/2010) 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010) 



Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2010) 
Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору ("Сл. гласник 
РС", бр. 1/2013) 
Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013) 
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 
("Сл. гласник РС", бр. 5/2016) 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 
загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015) 
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 6/2016) 
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија 
испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при 
одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење 
емисија ("Сл. Гласник РС", 100/2011) 
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. Гласник РС", број 36/2009) 
Закон о енергетици („Сл. гл. РС“, бр. 145/2014) 
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. Гласник РС", број 104/2009) 
Закон о хемикалијама ("Сл. Гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015)  
Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке Амброзије -Ambrosia 
artemisiifolia  ("Сл. лист Града Сомбор", бр. 5/2015). 
 
СМЕРНИЦЕ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: 
 

1. Општи циљ овог Плана је превенција и деловање ради спречавања загађивања животне средине и 
повећање поштовања еколошких стандарда. 

2. Приликом инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине дужан је да се 
придржава процедура уз обавезно коришћење контролних листа. 

3. У току 2017. године инспектор за заштиту животне средине вршиће ванредне инспекцијске 
надзоре: 

- према писменом захтеву странака (у складу са Законом о енергетици)  
- према писменим захтевима и представкама грађана и МУП-а (у складу са Законом о 

заштити од буке) 
- ванредни инспекцијски надзори у складу са важећим законима, правилницима и уредбама  
- ванредни инспекцијски надзор као и редован инспекцијски надзор у месецу ЈУНУ, ЈУЛУ, 

АВГУСТУ, СЕПТЕМБРУ И ОКТОБРУ 2017. године вршиће инспектор у складу према 
одредбама Одлука о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске 
биљке Амброзије -Ambrosia artemisiifolia  ("Сл. лист Града Сомбор", бр. 5/2015). 

4. За сваки месец у току 2017. године инспектор сачињава месечни извештај о раду, у току 
јануара месеца сачињава и годишњи извештај за претходну годину  а у октобру месецу 
сачињава годишњи план инспекцијског надзора за наредну односно 2018. годину. 

5. Редовно ажурирање и архивирање предмета у току сваког месеца 2017. године. 
6. Учешће на радионицама, семинарима, курсевима, обукама и сл. у току 2017. године 
 

 
РЕДОВНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИНСПЕКТОР ВРШИ ПО СЛЕДЕЋЕМ 
ПЛАНУ: 



 

 

Редни Назив  Област                  МЕСЕЦ           ∑ 
број постројења надзора I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   
1. ЈКП Енергана  ваздух  X           1 
2. Сунце ад ваздух  X           1 
3. Регенерација ваздух     X        1 

4. Сомболед ваздух  
студија 

 

X 
        X  

2 

5. Протеинка ваздух  X           1 
6. Метеор комерц ваздух          X   1 
7. Сомбор млин ваздух          X   1 
8. ПП Бездан ваздух         X    1 
9. Victoria logistic ваздух         X    1 
10. Раваница ваздух         X    1 
11. Болница ваздух X            1 
12. Завод за јавно здравље ваздух X            1 
13. Севертранс ваздух X            1 
14. Делта аграр ваздух          X   1 

15. ЈКП Чистоћа 
достава 
подат.  
отпад X   

X 

        
2 

16. Панонка достава 
подат.    X         1 

17. Кланица Геа достава 
подат.    X         1 

18. Лацо катица месница достава 
подат.    X         1 

19. Месопроизвод кланица достава 
подат.    X         1 

20. 
НИС Филипа Кљајића 
НИС Коњовићева 
НИС центар 

достава 
подат.    

3X 
        

3 

21. 
Лукоил беопетрол 
Сомбор 

достава 
подат.   X          1 

22. 
Лукоил беопетрол 
Бездан 

достава 
подат.   X          1 

23. Кнез петрол достава 
подат.   X          1 

24. Рибњак Бездан достава 
подат.   X          1 

25. Колутски рибњак достава 
подат.   X          1 

26. Рибњак Тадија 
Ђурковић 

достава 
подат.   X          1 

27. Ауто отпад Чанчар студија           X  1 
28. АМК Магнет студија         X    1 
29. Меркур боје и лакови студија          X   1 
30. Ферарипласт студија          X   1 
31. Агроплод студија       X      1 
32. ЗЗ Тера Гаково студија          X   1 
              



33. Напредак Стапар студија       X      1 
34. Фиорано студија            X 1 
35. ПП Колут фарма 

оваца студија       X      1 

36. АД Будућност 
Чонопља студија      X       1 

37. ПП Станишић фарма студија          X   1 
38. Јурановић-

Влашкалић фарма студија      X       1 

39. Сомборелектро студија X            1 

40. Bridge Power 
Investments студија       X      1 

41. ЗЗ Кљајићево фарма студија       X      1 

42. Бродоремон Бачки 
Моноштор студија       X      1 

43. Телеком Србија нејо. 
зрачење 

     X  X   X  3 

44. Теленор нејо. 
зрачење 

     X  X   X  3 

45. VIP mobile нејо. 
зрачење 

     X  X   X  3 

46. Bioenerooil отпад         X    1 
47. Вуле Кљајићево отпад     X        1 
48. Метфер отпад        X     1 
49. Панос отпад        X     1 
50. ЈКП Водоканал отпад        X     1 
51. Веком Бездан отпад           X  1 
52. Картон отпад     X        1 
53. Сигнал отпад   X          1 
54. Боја отпад            X 1 
55. Буда бар  бука     X        1 
56. Годо бука     X        1 
57. Тема бука           X  1 
58. Базен Кљајићево бука      X       1 
59. Caffe centar летња 

башта 
бука      X       1 

60. New way бука            X 1 
61. Gentleman бука            X 1 
62. Стар кафе бука            X 1 
63. Салаш у срцу града бука     X        1 
64. Пивница бука            X 1 
65. Моја кафаница бука     X        1 
66. Дискотека Инбох бука    Х         1 
                УКУПНО:                                                                  76 редовних инспекцијских надзора 
 
 
 
IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 
 Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену: 
1.  Материјални положај инспектор 



2. llorpe6an uehra 6poj HHcrreKropa ( oa npe4uzleuor 6poja, pasnor pagu aehe noKpI,IBeHocrI4

repuropuje rpaAa, g6or noeehasor o6uvta flocJla, e(fzracnnjer AeJIoBaIba Ha repeHy pr s6or noeehaHe

aAMprHr4crparr4BHe rporleAype y noferry nocrynKa flpeMa HaA3r4paHr4rra cy6jerruMa u rrrro a4ernarHuje
nplrMeHe 3arosa o urucuexqujcrov ua4sopy)
3. llorpe6au 6poj Bo3prJra (rynonuna HoBLIX LInI4 nonpaBxa crapux)
4. llorpe6na onpeMa 3a paA y 3aBI4cHocrI4 oA Bpcre uHcnexqzje
5. Veoferre je4raucreenor zn(fopMalrl4oHor cucreMa sa uucnerqnje .

6. PeaosHa pa3MeHa r.rcKycraBa rasnaefy uncnerquja 14 Apyrrlx ApxaBHprx opraHa-yHanpeferre pa4a

r,rHcIIeKTopa

- Capa4rra uHcnexqujcKr.rx opraHa ca cyAcKr4M opraHr4Ma, Tyxr,rnarxrBoM 14 rroJrr,rqrajorvr (uanonrena-
cao6pahaj: s6or noeehanor 6poja HeJreraJrHZx Bo3LIJIa y januou npeBo3y v BeJrlrKrax npo6reua npz
Bpuerby nucuerqujcKor HaA3opa y KoHrpoJrr{ I4cror,a y rlr4Jby JruqHe 6es6eAHocru r,rHoneKropa,

HeonxoAHo j e o6es6e4r,rrt4 craJrHo npr4cycrBo norzquj crux cryN6euura)
- Ynanpelene paAa r.rHcneKropa (ueonxo4uo je nponr4carr4 o6aoesny o6yxy r4HcneKropa paAla

e(fuxacrujer paAa Ha repeHy raxo 6z ce ycKnaAvo I{HcneKllujcxn HaA3op y oKJIaAy ca 3axouou o

uucnexqujcKoM HaA3opy 14KBarfi4TerHe nplrMerfe HoeLIx r4Hcrurryra n pemema).

V 3ABPIIIHA HATIOMEHA

OAererre uucnexqzje r4 KoMyHanue noluquje rpaAcKe yrrpaBe rpaAa Cou6opa 3aApxaBa flpaBo
u3MeHe 14 AonyHe f o4ulrltrer nJIaHa zucnerqzj cKor HaA3op a za 2017 .roAI{Hy.
foAraurrru rnaH r.rHcrrerqujcror HaA3opa sa 2077rograny he ce peAoBHo axrypr4parlr, anarfi43vrparvr Lr

KoHTpoJrr4carr4 y cruraAy ca norpe6aua.

eJberbaIHI{K
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