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I УВОД 

 
 Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове Градске управе  града Краљева за 
2021. годину сачињен је у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гласник РС”, бр.36/2015, 
44/2018 и др. закон и 95/2018). 
 
 Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења за инспекцијске 
послове у 2021. години, непосредне примене закона и других прописа, као и праћење стања на територији града 
Краљева из области комуналне, просветне, туристичке, инспекције за саобраћај и путеве, грађевинске и 
инспекције за заштиту животне средине.  
 
 Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове је повећање 
ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Краљева кроз:  
 1. непосредну примену закона и других прописа,  
 2. спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом    
степену, 
 3. праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на терену, на   
територији града Краљева, 
 4. превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља                                                                      
инспекцијског надзора; 



 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева обавља послове на територији града 
Краљева са седиштем у Краљеву, Трг Јована Сарића бр. 1. 
 
 Годишњи план инспекцијског надзора, садржи податке и о специфичним циљевима који се планирају 
остварити у 2021. години а који су везани за програмске  активности Одељења за инспекцијске послове Градске 
управе града Краљева,  одговорност за реализацију задатака и  активности и у ком року их треба реализовати.  
 
 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 други елементи од 
значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 
 
 Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним циљевима који се планирају 
остварити у 2021. години, а који су везани за програмске активности Одељења за инспекцијске послове по 
одсецима, 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. 
 
 Скупштина града Краљева је донела  решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне надлежности града Краљева, број 02-51/2018-I од 08.11.2018.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 Краљева. 
 
 Кординациона комисија Владе РС врши координацију инспекцијског надзора над повереним пословима 
јединицама локалне управе, те су и Предлози програма инспекцијског надзора дати на сагласност и мишљење 
истој и заједно са Планом инспекцијског надзора из изворне надлежности чине Годишњи план инспекцијског 
надзора Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева за 2021. годину.  
  



 Послови и задаци из делокруга, односно Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске 
послове обављају се свакодневно, а по потреби и у дане викенда и празника,  како у свом седишту тако и на 
терену на територији града Краљева. 
 
 О стручним питањима у вези обављања задатака и послова расправља стручни колегијум Одељења за 
инспекцијске послове. Стручни колегијум се углавном састаје једном недељно, а по потреби и чешће. Чине га 
руководиоц одељења, заменик руководиоца одељења и шефови одсека. Сви руководиоци инспекције имају 
положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора прописаних законом о инспекцијском надзору. (члан 45. 
Закона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

РУКОВОДИЛАЦ 
ОДЕЉЕЊА 

 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА 

 

ШЕФ 

 

Одсека за послове 
просветне, 
комуналне, 

туристичке и 
инспекције за 

саобраћај и путеве 

Одсека за послове 

грађевинске  
инспекције 

 

Одсек за послове 
инспекције 

за заштиту животне 
средине 

 

Одсека за послове 

извршења 
решења 

 

ИНСПЕКТОР 

 
Просветни 

инспектор 

Комунални 
инспектор 

Градски 
туристички 
инспектор 

Инспектор за 
саобраћај и 

путеве  

Грађевински 
инспектор  

Инспектор за 
заштиту животне 

средине 

 
 

2.1 Расподела ресурса 

Табела 1. 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских  



надзора и службених контрола у 2021. години 
 

Укупан број дана у години  365 

Викенди   104 

Годишњи одмори   30 

Празници   7 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА  224 

  
 
 
 
 
 
Табела 2. 
 
Број извршилаца на спровођењу инспекцијског надзора према  Систематизација радних места  - 
запослених у Одељењу за инспекцијске послове 
 

Број 
извршиоца 

Назив радног места 

1 Руководиоц Одељења  

1 Заменик руководиоца  

1 Шеф одсека просветне, комуналне, туристичке и инспекције за саобраћај и 
путеве 

2 Просветни инспектор 

6 Комунални инспектор 

2 Градски туристички  инспектор  

2 Инспектор за саобраћај и путеве  



1 Шеф одсека грађевинске инспекције  

3 Грађевински инспектор 

1 Шеф одсека инспекције за заштиту животне средине 

1 Инспектро за заштиту животне средине 

 
 

 

2.2 Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле 
 
 Нормативи појединачних фаза трајања спровођења инспекцијског надзора/службене контроле су добијене 
на основу искуства, процене и дугогодишњег рада инспектора на терену. 
 
Табела 3. 
 
Утрошено време  за спровођење сваке фазе појединачног  
инспекцијског надзора/службене контроле  
 

Инспекцијска надзор / службена контрола Време трајања 

Фаза %  
утрошеног времена од укупно утрошеноградног 
времена у појединачном инспекцијском надзору 

Техничка припрема 5 

Документацијски преглед 30 

Физички преглед 40 

Издавање писмена 20 

Манипулативни послови 5 

2.3 Непланиране активности у раду Одељења за инспекцијске послове 

 
 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 за инспекцијске послове, спроводе се и непланиране активности за које је 



такође потребно планирати  време. 
 
 Непланиране активности се одмах извршавају а односе се на пријаве грађана,  путем писаних захтева, 
телефонских пријава, електронске поште, као и непосредним запажањем инспектора на терену. Не могу се 
планирати ни активности у  случајевима предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне 
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интерсе запослених и радно ангажованих лица, јавне 
приходе, неометан рад органа и организација, комунални ред или безбедност, када се после доношења 
Годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или се промене околности.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
III ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПО ОДСЕЦИМА У 2021.ГОДИНИ 

 
3.1. 

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

законом у области просвете 

 

Назив   Одсек за послове просветне, комуналне, туристичке 
иинспекције за саобраћај и путеве  - Просветна инспекција 

Програм (коме 
припада) 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево  

Функција  614 

Правни основ 1. Закон о основама систма образовања и васпитања - ("СЛ. гласник РС", бр. 88/17,27/18   
    и др. Закон и 10/19) 
2. Закон о предшколском васпитању и образовању - ("СЛ. гласник РС", бр. 18/2010 и    
   101/17, 113/17 и др. Закони 95/18 и др. Закони  и 10/19) 
3. Закон о основном образовању и васпитању - ("СЛ. гласник РС", бр.55/13,101/17, 27/18   

    и др. Закон и 10/19) 
4. Закон о средњем образовању и васпитању-("СЛ. гласник РС", бр.55/13 и 101/17 и  
   27/18) 
5. Закон о образовању одраслих  - ("СЛ. гласник РС", бр.55/13, 77/18) 
6. Закон о дуалном образовању - ("СЛ. гласник РС", бр.101/17) 
7. Закон о просветној инспекцији - ("СЛ. гласник РС", бр.27/18) и    
    подзаконска акта донета на основу наведених закона (правилници) и наставни планови   
    и програми који прате остваривање образовно - васпитног рада. 
8.  Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 и др. закони и 95/18) 

Одговорно 

лице  

Шеф одсека просветне, комуналне , туристичке и инспекције за саобраћај и путеве 



Опис  Просветна инспекција врши надзор обављања делатности предшкосколских установа и 
школа у погледу поштовања Закона о основама система образовања и васпитања, врши 
преглед предшкосколских установа и школа у смислу испуњености услова за почетак рада и 
обављања и проширења делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза 
ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора, 
контролише упис, испуњеност услова за спровођење испита, контролише прописане 
евиденције које воде предшкосколске установе и школе, налаже отклањање неправилности 
и недостатака, доноси решења, подноси прекршајне и кривичне пријаве и пријаве за 
привредни преступ.  

Циљ   Обављање образовно васпитне делатности у складу са законом, Усклађивање општих 
аката установа са законом  

 

Редован 
надзор 

Очекивани број надзора Период у коме ће се извршити надзор 

10 15.09.2021.-31.12.2021. 
 

 
 

Преглед 
надзираних 
субјеката у 
којима ће се 
вршити 
редован 
надзор 

ОШ "Светозар Марковић" Краљево ОШ "Димитрије Туцовић" Краљево 

ОШ "IV краљевачки батаљон" 
Краљево 

ОШ "Свети Сава" Краљево 

Гимназија Краљево Медицинска школа Краљево 

ЕСТШ " Никола Тесла" Краљево Економско - трговинска школа Краљево 

Музичка школа "Стеван 
Мокрањац" Краљево 

Предшколска установа "Олга Јовичић Рита" 
Краљево 

 

Ванредни 
надзор 

Очекивани број надзора Период у коме ће се извршити надзор 

50 01.09.2020-15.06.2021. 

 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 
и активности 
превентивног 
деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и стреанака. Пружање 
стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује одређена права у 
установи. Службене саветодавне посете установама. Праћење и анализа стања у области 
инспекцијског надзора над радом установа, као и процена ризика. Предузимање 
превентивних инспекцијских надзора са циљем спречавања настанка вероватних штетних 
последица. 



Планиране мере 
и активности 
спречавања 
делатности 
нерегистрованих 
субјеката 

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

 
 

3.2. 

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

Назив  Одсек за послове просветне, комуналне, туристичке и 
инспекције за саобраћај и путеве   – Комунална инспекција  

Програм (коме 

припада) 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево  

Функција  355 

Правни основ   Закон о комуналним делатностима (“Сл.гл.РС“, бр.88/11); Закон о изменама и допунама 
закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС”, бр 104/2016) 

 Закон о становању и одржавању зграда (“Сл. Гласник РС”, бр. 104/16) 

 Закон о трговини (''Сл. гласник РС'', бр. 53/2010 и 10/2013). 

 Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 и др. закони и 95/18) 

 Одлука о комуналном уређењу  града(''Сл. лист града Краљева „ бр. 21/17); Одлука о 
изменама и допунама одлуке о комуналном уређењу града (“Сл. Града Краљева”, бр. 
32/17 и 16/18) 

 Одлука о хватању и збрињавању напуштених паса ( “Сл.лист града Краљева”, 9/2007) и 
Одлука о изменама одлуке о хватању и збрињавању напуштених паса ("Сл. лист града 
Краљева'', бр.22/15); 

 Одлука о условима иначину држања домаћих животиња (''Сл. лист. града Краљева'', 
бр.21/17,); 

 Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама (''Сл. лист 
града Краљева'', бр. 17/09, 7/11, 22/19); 

 Одлука о чишћењу снега и леда на територији града Краљева (''Сл. лист града Краљева“, 
бр. 17/15); и Одлука о изменама и допунама Одлуке о чишћењу снега и леда на 
територији града Краљева (''Сл. лист града Краљева“, бр.21/17); 

 Одлука о пијацама на територији града Краљева (''Сл. лист града Краљева'', бр 17/15, 
22/18); 

 Одлука о управљању отпадним водама на сеоском подручју града Краљева  ( „Сл. лист 
града Краљева“, бр. 25/12); 

 Одлука о одређивању назива насеља, тргова, и улица на територији општине Краљево 



(„Сл. лист града Краљева“, бр. 30/13) и Одлука о допуни одлуке о одређивању назива 
насиља, тргова и улица на територији општине Краљево (“Сл.лист града Краљева”, бр. 
30/2013); 

 Одлука о сахрањивању и гробљима (''Сл. лист града Краљева'', бр.2/92, 7/11, 22/18); 
Одлука о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским објектима на 
 територији града Краљева („Сл. лист града Краљева“, бр.  17/10);  

 Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града 
Краљева (“Сл. Лист града Краљева”, 21/17 и 16/18) 

 Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији града Краљева  (''Сл. лист града Краљева, бр. 32/17); 

 Одлука о утврђивању минималног износаа трошкова инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграде, Одлука о утврђивању минималног износа трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде и Одлука о утврђивању минималног износа 
накнаде за принудно постављеног професионалног управника (“Сл.лист града 
Краљева”, бр 2/18) 

 Одлука о јавним паркиралиштима  (''Сл. лист града Краљева, бр. 21/10); и Одлука о 
изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима  (''Сл. лист града Краљева, бр. 
16/17, 62/19) 

 Одлука о водоводу и канализацији (''Сл. лист града Краљева'', бр. 3/15, 29/15); 

 Одлука о постављању киоска на јавним површинама града Краљева („Сл. лист града 
Краљева“, бр. 31/19) 

 Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (''Сл. 
Лист града Краљева“, бр. 20/10 ) и  Одлука о изменама и допунама Одлуке условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (''Сл. лист града Краљева“, бр. 
28/13) 

 Одлука о димничарским услугама (''Сл. лист града Краљева“, бр. 30/16, 18/19); 

 Одлука о употреби грба и стега општине Краљево (''Сл. лист општине Краљево'', бр 7/07); 

 Одлука о симболима града Краљева. („Сл. лист града Краљева“, бр. 17/09); 

 Одлука о локалним комуналним таксама („СЛ. лист града Краљева“, бр. 5/13); 

 Одлука о управљању комуналним отпасдом на територији града Краљева („СЛ. лист 
града Краљева“, бр. 16/17); 

 Одлука о постављању и одржавању споменика на територији града Краљева („СЛ. лист 
града Краљева“, бр. 21/17); 

 Одлука о раскопавању јавних површина на територији града Краљева (“Сл. Лист града 
Краљева”, бр. 32/17) 

 Одлука о општим условима за одржавање и коришћење јавног локалног водовода у 
сеоским насељима на територији града (“Сл. Лист града Краљева”, број 27/18) 

 Одлука о јавном осветљењу на територији града Краљева (“Сл. Лист града Краљева”, 
број 13/19).   

Одговорно лице  Шеф Одсека  

Опис  Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори. Комунални 
инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама Града 

Краљева, 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 подноси захтеве за покретање прекршајног поступка; 



Циљ  Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа 
утврђених законом и одлукама града Краљева у области обављања комуналних делатности; 
законитост у раду стамбених заједница у складу са Законом о становању и одржавању стамбених 
зграда и градских одлука из ове проблематике  

 
РЕДОВАН НАДЗОР (Према плану инспекцијског надзора) 
 

 Надзор над радом ЈКП и привредних друштава који обављају комуналну делатност, контрола 
спровођења програма обављања комуналне делатности ЈКП-а и надзор над извршењем квалитета 
обављања комуналних делатности, надзор над одржавањем и коришћењем јавних површина и 
комуналних објеката; 

 Надзор на територији града Краљева над спровођењем закона и одлука из области комуналне 
делатности; 

 Придржавања прописаног радног времена угоститељских и других објеката; 

 Постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката; 

 контрола стамбених заједница и управника стамбених заједница у поштовању Закона о становању и 
одржавању зграда и поштовању одлука из ове области. 

 
 Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектори су дужни да се придржавају 
релевантних процедура уз коришћење контролних листа сачињених из одговарајућих области инспекцијског 
надзора. 
 
 У току 2021. године предвиђено је 75 редовних инспекцијских контрола. 
 

ВАНРЕДАН НАДЗОР (врши се због предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања 
непосредне опасности по живот и здравље људи, сигурности и сл, по писаним претставкама и захтевима 
старанака, по телефонским и електронским пријавама и сл).  
 

 Надзор на територији града Краљева над спровођењем закона и одлука из области комуналне 
делатности; 

 Контрола стамбених заједница и управника стамбених заједница у поштовању Закона о становању и 
одржавању зграда и поштовању одлука из ове области. 

 Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; 



 Придржавања прописаног радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

 Kонтрола спровођенја мера на сузбијанју заразне болести COVID-19 у складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести 

 
Било која врста надзора се обавља теренски и канцеларијски. У свом поступању комунална инспекција сарађује 
са другим надлежним инспекцијама, правосудним органима МУП РС и комуналном полицијом. Током 
инспекцијских контрола спроводи се и превентивни инспекцијски надзор којим се утиче на смањење ризика 
односно штетних последица и вероватноће њиховог настанка. 
 
Табела 4. 
 
Редовни инспекцијски надзора комуналне инспекције 
 

Предмет инспекцијског надзора I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Контрола рада ЈКП “Водовод”   * * *        

Контрола рада ЈЕП “Топлана”   * * *        

Контрола рада ЈКП “Пијаца”   * * *        

Контрола рада ЈП “Градско стамбено”   * * *        

Контрола рада ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта “Краљево” 

  * * *        

Контрола рада ЈКП “Чистоћа” Краљево   * * *        

Контрола комуналног реда * * * * * * * * * * * * 

Контрола зоохигијеничарке службе * * * * * * * * * * * * 

Контрола јавних зелених површина * * * * * * * * * * * * 

Контрола управљања гробљима и погребне услуге   * *  *  *  *  * 

Контрола заузећа јавних површина  * *    *  *  *  * 

Контрола чишћења снега и леда * *          * 

Контрола радног времена угоститељских објеката *  *  *  *  *  *  



Контрола јавне расвете на територији града 
Краљева 

 *    *    *   

Контрола одобрења за раскопавање и санације 
раскопане површине 

    *  *  *    

Контрола управљања комуналним отпадом *  *  *  *  *  *  

Контрола постављања мањих монтажних објеката   * *      * *  

Сузбијање амброзије       * * *    

 
ПРОЦЕНА РИЗИКА  
  
 Комунални инспектори ће вршити процену ризика за области за које су надлежни коришћењем контролних 
листа за процену ризика, на основу анализе стања у досадашњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу 
информација и података прикупљених на терену кроз самосталне инспекцијске контроле и од других инспекција, 
овлашћених органа и организација. 
 
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
 
 Превентивно деловање комуналне инспекције ће се остваривати објављивањем контролних листа на сајту 
града Краљева, објављивањем Годишњег плана инспекцијског надзора, обавештавањем кроз средства 
информисања, пружањем стручне и саветодавне помоћи и посета надзираним субјектима и сл. 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН 
 

ЈАНУАР 
 

 Израда Годишњег извештаја о раду инспектора појединачно и комуналне инспекције у целини за претходну 
годину 

 Архивирање предмета 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за јануар месец 



ФЕБРУАР 
 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за фебруар месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
МАРТ 

 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за март месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о трговини (поверени послови) 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
АПРИЛ 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за април месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
МАЈ 

 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за мај месец 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
ЈУН 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за јун месец 



 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
ЈУЛ 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за јул месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
АВГУСТ 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за август месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
СЕПТЕМБАР 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за септембар месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
ОКТОБАР 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за октобар месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
 

НОВЕМБАР 



 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за новембар месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
ДЕЦЕМБАР 

 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о трговини (поверени послови) 

 Архивирање предмета 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 4. предвиђен за децембар месец 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о заштити становништва од заразних болести (поверени 
послови) 

 
3.3. 

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  области 
туризма. 

 

Назив  Одсек за послове просветне, комуналне, туристичке и инспекције 
за саобраћај и путеве – Градска туристичка инспекција  

Програм (коме 
припада) 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево  

Функција  332 

Правни основ  1.Закон о угоститељству (“Сл. гласник РС”, бр. 17/2019) 
2.Закон о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2015, 44/18 и др. закони и 95/18), 
3.Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину 
пружања угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и 
опремање угоститељских објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 48/2012 и 58/2016),  
4.Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском 
туристичком домаћинству (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009),  
5.Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој 
радиности (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009),   



6.Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском 
објекту за смештај (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009),  
7.Правилник о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију 
и евиденцију (“Сл. гласник РС”, бр.55/12, 4/16) и  
8.Одлука о боравишној такси (“Сл.лист града Краљева” бр. 31/19) . 

Одговорно 

лице  

Шеф Одсека  

 

 

 
 У Градској управи Града Краљева, туристичка инспекција обавља послове инспекцијског надзора над 
применом одредби Закона о угоститељству (,,Сл.гласник РС, бр.17/2019) који су поверени граду и то: проверава 
да ли су испуњени прописани услови за обављање делатности пружења услуга уређених овим законом; утврђује 
идентитет запослених, односно радно ангажованих лица код привредног друштва, другог правног лица или 
предузетника која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, утврђује идентитет физичког лица 
које обавља угоститељску делатност, односно лица затечених у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству; утврђује идентитет физичког лица које обавља угоститељску делатност, пружања 
услуге смештаја у кући, стану, односно апартману и соби или другом простору; утврђује идентитет корисника 
услуге; прегледа просторије, односно простор у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, 
евиденције, исправе и другу документацију; фотографише односно врши видео снимање просторија односно 
простора у којима се обавља делатност; прегледа уговоре, евиденције, исправе, електронска документа и другу 
документацију потребну за утврђивање законитости пословања привредног друштва, другог правног лица, 
предузетника и физичког лица који обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом; врши проверу 
издатог решења о одређивању категорије објеката домаће радиности и сеоско туристичког домаћинства; 
проверава боравишну таксу у делу наплате и уплате, истицања у рачуну и др. увидом у унете податке о кориснику 
услуге и другу пратећу документацију код правних лица; проверава истицање и придржавање прописаног радног 
времена у угоститељским објектима; предузима и друге прописане мере предвиђене законом.  

 Туристичка инспекција сачињава годишњи план инспекцијског надзора, израђује дневне, годишње и 
периодичне извештаје о свом раду, прати примену прописа, иницира измене и предлаже одговарајућа решења и 
предузима едукативне и друге активности у циљу превенције погрешне примене прописа, сарађује са другим 
инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе. 

 Циљеви: 

Циљ1. Осигурање законитости пословања и поступања надзираних субјеката у области угоститељства 



Индикатори: Однос извршених редовних и ванредних инспекцијских надзора као и број превентивних прегледа. 

Проценат надзора са утврђеним неправилностима 

Циљ 2. Боља примена прописа из области угоститељства  

Индикатори: Број организованих семинара, радионица и састанака ради обуке инспектора и ради информисања 
привредних субјеката 

Туристичка инспекција Градске управе града Краљева је организационо при Одељењу за инспекцијске 
послове - Одсек просветне, комуналне, туристичке и инспекције за саобраћај и путеве. 

Туристичка инспекција Градске управе Краљево поступа сходно одредбама Закона о угоститељству (“Сл. 
гласник РС”, бр. 17/2019), Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС"број 36/2015 и 44/2018-др.закон и 
95/2018), Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), 
Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских објеката и 
минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Сл. гласник РС”, бр. 48/2012 и 
58/2016), Правилника о начину вођења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој 
садржини и врсти података (,,Сл.гласник РС”, бр. 87/20), Одлуке о боравишној такси (“Сл.лист града Краљева” бр. 
24/09 и 32/14) . 

Послове туристичке инспекције по основу Закона о угоститељству, обављају два инспектора. Одсек не 
располаже са сопственим возилом, већ се потребе за возила најављују преко овлашћене службе што често омета 
реализацију донетог плана инспекцијског надзора и сваки инспектор при овом одсеку дужи по рачунар. 

Туристичка инспекција поред планираног надзора врши и ванредне инспекцијске контроле, а на основу 
представки грађана. Предузима и превентивне активности пре свега кроз службене саветодавне посете код 
субјеката надзора из надлежности ове инспекције уз праћење и анализирање стања и предлагање мера за 
унапређење обављања угоститељске делатности на територији града Краљева. Службене саветодавне посете се 
планирају посебно за одређене територије и у срединама у којима претходно нису вршене, као и за ново 
регистроване субјекте који нису били предмет надзора. Превентивним мерама се постиже правовремено 
информисање грађана, пружање стручне и саветодавне помоћи физичким и правним лицима и предузетницима.  

Поред превентивног деловања, турстичка инспекција изриче и прописане мере ради отклањања утврђених 
недостатака, а у циљу усклађивања затеченог стања са прописаном законском регулативом, изриче мере забране 
и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајне налоге. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора туристичке инспекције је повећање ефикасности и 
транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Краљева, затим обезбеђивање 



примене прописа који регулишу пружања услуга физичких и правних лица у области угоститељства, смањење 
сиве економије у области угоститељства и повећање прихода у буџету увођењем субјекта у легалне токове и 
ефикаснију заштиту потрошача.  

Годишњи план инспекцијског надзора указује на непосредну примену закона и других прописа, затим на 
праћење стања и предлагање мера за унапређење обављања угоститељске делатности на територији града 
Краљева. Рад градске туристичке инспекције планом обухвата и откривање нерегистрованих субјеката. 

При планирању обима и учесталости инспекцијског надзора као приоритет се узима извршена процена 
ризика а која се врши на основу координираног рада са осталим инспекцијским органима и контролних листа 
помоћу којих се мери усклађеност субјеката са прописима који важе за надзиране области. Контролне листе су 
објављене на огласној табли на сајту града Краљева www.kraljevo.org  

  

План инспекцијског надзора за 2021. годину: 

 

Јануар  

Облици 
надзора/ 

активности 

Група објеката Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Превентивно 
деловање 

(пријем 
странака, 
састанци, 

саветовања, 
едукација...) 

угоститељски 
објекти за 
смештај  

 По потреби 

у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован 
надзор 

издавања 

Угоститељски 
објекат врсте 

сеоско 

Низак 

Средњи, 

У току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 

2 

http://www.kraljevo.org/


посебног 
рачуна, 
његових 

прописаних 
података, 
уручивање 
кориснику 
услуга и 
вођење 

евиденције 
издатих рачуна 

на прописан 
начин 

туристичко 
домаћинство и 

домаћа 
радиност 

висок подручја 

Ванредни 
надзор - 

Контрола по 
основу захтева 

странака 

Угоститаљски 
објекти за 
смештај и 
исхрану 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Службено 
саветодавна 

посета 

Угоститељски 
објекат врсте 

сеоско 
туристичко 

домаћинство и 
домаћа 

радиност 

 У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни 
надзор -

Откривање и 
сузбијање 

угоститељски 
објекти за 
смештај  

Висок у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 

2 



нелегалног 
рада  

подручја 

 

Фебруар  

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редован надзор 
уношења 

података о 
корисницима 

смештаја преко 
ЦИС-а  

Угоститељски 
објекти за 
смештај  

Низак 

Средњи  

Висок 

у току 
месеца 

Уже и шире 
градско 
језгро, 
сеоско 

подручје, 
бање 

2 

Редован надзор 
о испуњености 
о одржавања 
стандарда за 

категорију 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоска 

туристичка 
домаћинства 

Средњи, 
висок 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 

Редован надзор 
истицања 

ознаке 
категорије на 

улазу у објекат  

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоска 

туристичка 
домаћинства 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 



Редовни надзор 
-Откривање и 

сузбијање 
нелегалног 

рада  

угоститељски 
објекти за 
смештај  

Висок у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
наплате и 

уплате 
боравишне 

таксе 

Угоститељски 
објекти за 
смештај 

привредни 
субјекти и 

друга правна 
лица 

Низак 

Средњи 

Висок 

у току 
месеца 

Градско 
подручје 

2 

Службна 
саветодавна 

посета 

Угоститељски 
објекат врсте 

сеоско 
туристичко 

домаћинство и 
домаћа 

радиност 

 У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

 

Март 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Надзор о 
поседовању 

Објекти сеоско 
туристичких 

Низак  Територија 2 



оверене писане 
сагласности за 

чланове 
породичног 

домаћинства 

домаћинстава 
Домаћа 

радиност- 
физичко лице 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Градског и 
сеоског 
подручја 

Надзор над 
обезбеђивању 
интернет везе 

за приступ 
ЦИС-у 

Објекти сеоско 
туристичких 

домаћинстава 
Домаћа 

радиност-
физичко лице 

Низак 

Средњи 

Висок 

 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
истицања цена 
и придржавања 
истакнутих цена 

Објекти сеоско 
туристичких 

домаћинстава 
Домаћа 

радиност- 
физичко лице 

Низак 

Средњи 

Висок 

 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
истицања 
имена и 

презимена и 
контакт 

телефон на 
улазу у објекат 

Домаћа 
радиност- 

физичко лице 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
истицања 

ознаке 

Домаћа 
радиност- 

Низак 

Средњи 

У току 
месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

2 



категорије физичко лице Висок подручје 

Редовни надзор 
– контрола 

уговора уколико 
посредују преко 

посредника 

Објекти домаће 
радиности- 

физичко лице 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 

 

Април 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Ванредни 
надзор по 

основу захтева 
странака 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
града 

2 

Редовни надзор 
над 

утврђивањем 
норматива 

хране и 
придржавање 

истих 

Објекти 
сеоско 

туристичких 
домаћинстава 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 



Редовни надзор 
издавања 
посебног 
рачуна 

Објекти 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
плаћања 

паушалног 
износа 

боравишне 
таксе у 

прописаним 
роковима 

Објекти 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

и домаћа 
радиност 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
над истицањем 

кућног реда 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
уношења 

података о 
корисницима 

смештаја преко 
ЦИС-а  

Угоститељски 
објекти за 
смештај  

Низак 

Средњи  

Висок 

у току 
месеца 

Уже и шире 
градско 
језгро, 
сеоско 

подручје, 
бање 

2 

Мај 



Облици надзора/ 
активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Координирани рад 
са другим 

инспекцијама 

Угоститаљски 
објекти 

Средњи, 
висок 

Критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

4 

Ванредни надзор 
по основу захтева 

странака 

Угоститељски 
објекти за 
смештај 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
истицања назива и 

врсте 
угоститељског 

објкта 

Угоститељски 
објекти за 
смештај 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
испуњености и 

одржавања 
минимално-

техничких услова 

Објекти 
домаће 

радиности, 
СТД - 

привредни 
субјекти и 

друга правна 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 



лица 

 

Јун 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редован надзор 
испуњености 
одржавања 

стандарда за 
категорију 

Угоститељски 
објекти врсте 

домаћа радиност 
и сеоско 

туристичко 
домаћинство-
физичка лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
издавање 
посебног 
рачуна и 

евиденција 
рачуна 

Угоститељски 
објекти врсте 

домаћа радиност 
и сеоско 

туристичко 
домаћинство- 
физичка лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
над  

прибављањем 
писане 

сагласности 
оверене код 

Угоститељски 
објекти врсте 

домаћа радиност 
и сеоско 

туристичко 
домаћинство- 

Низак, 

средњи, 
висок, 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 



јавног 
бележника 

између 
власника и 

члана 
породичног 

домаћинства 

физичка лица критичан 

Редовни надзор 
истицања и 

придржавања 
прописаног 

радног времена  

Угоститељски 
објекти 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
прегледа 
уговора, 

евиденција, 
исправа и друге 
документације 

Угоститељски 
објекти за смештај 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
издатог 

решења о 
одређивању 
категорија 

Објекти домаће 
радиности и 

сеоских 
туристичких 

домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 

Редовни надзор 
наплате и 

Угоститељски 
објекти за смештај 

Низак у току Територија 
градског и 

2 



уплате 
боравишне 

таксе 

привредни 
субјекти и друга 

правна лица 

Средњи 

Висок 

месеца сеоског 
подручја 

 

Јул 

Облици надзора/ 
активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Ванредни надзор 
по основу захтева 

странака 

Угоститаљски 
објекти 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
истицања назива и 

врсте 
угоститељског 

објкта 

Угоститељски 
објекти за 
смештај 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
над истицањем 

кућног реда 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 



Редован надзор 
истицања ознаке 

категорије на 
улазу у објекат  

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоска 

туристичка 
домаћинства 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 

Редовни надзор 
испуњености и 

одржавања 
минимално-

техничких услова 

Објекти 
домаће 

радиности, 
СТД - 

привредни 
субјекти и 

друга правна 
лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Координирани рад 
са другим 

инспекцијама 

Угоститаљски 
објекти 

Средњи, 
висок 

Критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

4 

 

Август 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редован надзор 
уношења 

Угоститељски 
објекти за 

Низак у току Уже и шире 
градско 

2 



података о 
корисницима 

смештаја преко 
ЦИС-а  

смештај  Средњи  

Висок 

месеца језгро, 
сеоско 

подручје, 
бање 

Надзор над 
обезбеђивању 
интернет везе 

за приступ 
ЦИС-у 

Објекти сеоско 
туристичких 

домаћинстава 
Домаћа 

радиност-
физичко лице 

Низак 

Средњи 

Висок 

 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
-Откривање и 

сузбијање 
нелегалног 

рада  

угоститељски 
објекти за 
смештај  

Висок у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
издавања 
посебног 

рачуна, његових 
прописаних 
података, 

уручивање 
кориснику 
услуга и 
вођење 

евиденције 
издатих рачуна 

на прописан 

Угоститељски 
објекат врсте 

сеоско 
туристичко 

домаћинство и 
домаћа 

радиност 

Низак 

Средњи, 
висок 

У току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 



начин 

 

Септембар 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редовни надзор 
плаћања 

паушалног 
износа 

боравишне 
таксе у 

прописаним 
роковима 

Објекти домаће 
радиности и 

сеоска туристичка 
домаћинства-
физичка лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
прегледа 
уговора, 

евиденција, 
исправа и друге 
документације 

Угоститељски 
објекти за смештај 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Координирани 
рад са другим 
инспекцијама 

Угоститаљски 
објекти 

Средњи, 
висок 

Критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

4 



Редовни надзор 
-Откривање и 

сузбијање 
нелегалног 

рада  

угоститељски 
објекти за смештај  

Висок 

Критичан 

у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
о испуњености 
о одржавања 
стандарда за 

категорију 

Објекти домаће 
радиности и 

сеоска туристичка 
домаћинства 

Средњи, 
висок 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
града и 
сеоско 

подручје 

2 

 

Октобар 

Облици надзора/ 
активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редовни надзор 
издавања 

посебног рачуна 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 

Редован надзор 
уношења података 

о корисницима 
смештаја преко 

ЦИС-а  

Угоститељски 
објекти за 
смештај  

Низак 

Средњи  

Висок 

у току 
месеца 

Уже и шире 
градско 
језгро, 
сеоско 

подручје, 

2 



бање 

Редован надзор 
над  

прибављањем 
писане 

сагласности 
оверене код јавног 
бележника између 
власника и члана 

породичног 
домаћинства 

Угоститељски 
објекти врсте 

домаћа 
радиност и 

сеоско 
туристичко 

домаћинство- 
физичка лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
испуњености и 

одржавања 
минимално-

техничких услова 

Објекти 
домаће 

радиности, 
СТД - 

привредни 
субјекти и 

друга правна 
лица 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 

Градског и 
сеоског 
подручја 

2 

 

Новембар 

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редовни надзор 
над 

Објекти 
сеоско 

Низак У току Територија 
сеоског 

2 



утврђивањем 
норматива 

хране и 
придржавање 

истих 

туристичких 
домаћинстава 

Средњи 

Висок 

месеца подручја 

Редовни надзор 
издавања 
посебног 
рачуна 

Објекти 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак 

Средњи 

Висок 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
плаћања 

паушалног 
износа 

боравишне 
таксе у 

прописаним 
роковима 

Објекти 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

критичан 

У току 
месеца 

Територија 
сеоског 
подручја 

2 

Редовни надзор 
над истицањем 

кућног реда 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

туристичких 
домаћинстава 

Низак, 

средњи, 
висок, 

 

У току 
месеца 

Територија 
градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Ванредни 
надзор по 

основу захтева 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоских 

Низак, 

средњи, 

По потреби 
у току 

Територија 
града 

2 



странака туристичких 
домаћинстава 

висок, 

критичан 

месеца 

 

Децембар  

Облици 
надзора/ 

активности 

Надзирани 
субјекти 

Степен 
ризика 

Учесталост Територија Број 
извршилаца 

Редован надзор 
наплате и 

уплате 
боравишне 

таксе 

Угоститељски 
објекти за 
смештај 

привредни 
субјекти и 

друга правна 
лица 

Низак 

Средњи, 
висок 

У току 
месеца 

Градског 
подручја 

2 

Ванредни 
надзор - 

Контрола по 
основу захтева 

странака 

Угоститаљски 
објекти за 
смештај и 
исхрану 

средњи, 
висок, 

критичан 

По потреби 
у току 

месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Превентивно 
деловање 

(пријем 
странака, 
састанци, 

саветовања, 

угоститељски 
објекти за 
смештај и 
исхрану 

 По потреби 

у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 



едукација...) 

Редовни надзор 
-Откривање и 

сузбијање 
нелегалног 

рада  

угоститељски 
објекти за 
смештај  

Висок у току 
месеца 

Територија 
Градског и 

сеоског 
подручја 

2 

Редовна 
циљана 
контрола 
издавања 

прописаних  
рачуна код 

физичких лица 

Објекти 
домаће 

радиности и 
сеоска 

туристичка 
домаћинства 

Средњи 

Висок 

  

у току 
месеца 

Уже и шире 
градско 
језгро, 
сеоско 

подручје, 
бање  

2 

 

 Градска туристичка инспекција планира и активности које се односе на анализу представки грађана у циљу 
процене ризика, како би утврдила приоритете свог деловања. Планира и активности везане за сачињавање 
евиденција, извештаја, изјашњења и координацију са другим инспекцијским органима и ажурирање контролних 
листа. 

 Приликом вршења надзора ради сузбијања рада нерегистрованих субјеката, посебна пажња ће бити 
усмерена на територије, локације, објекте и надзиране субјекте у делатностима у којима је ова појава била 
изражена претходних година. Туристички инспектор ће предузимати пропиосане управне мере за отклањање 
незаконитости као и казнене мере како би се угоститељска делатност обављала на прописан начин. 

 Градска туристичка инспекција града Краљева је доступна у смислу пружања стручне и саветодавне 
подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и другим правним лицима. 

 Предлог плана инспекцијског надзора градске туристичке инспекције града Краљева за 2021. годину садржи 
табеларни приказ планираних надзора по месецима, са прописаним елементима планова инспекцијског надзора-
облик надзора/активности, преглед надзираних субјеката, степен ризика, учесталост, територијално подручје и 



број извршилаца. 

 3.4. 

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 области саобраћаја. 

Назив  Одсек за послове просветне, комуналне, туристичке и инспекције 
за саобраћај и путеве – Инспекција за саобраћај и путеве 

Функција  344 

Правни основ 1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гл..РС.“ 88/11); 

2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“. бр.68/15, 41/18, 44/18) 

3. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гл. РС“. бр.68/15, 41/18) 

4. Закон о  путевима („Сл.гл. РС“. бр. 41/18, 95/18 и др. закони) 

5. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“. бр.36/15, 44/18 и др. Закони и 95/18) 

6.Одлука о такси превозу путника (''Сл. лист града Краљева", бр.26/15) 
7. Одлука о некатегорисаним путевима у општој употреби (''Сл.лист општине Краљево'', 

бр.6/79, 10/81) 
8.Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији града Краљева (''Сл.лист 
града Краљева'',бр.9/14, 32/17) 
9.Одлука о уређењу линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају 

(„Сл. лист општине Краљево“, бр. 3/05) 
10. Одлука о изменама и допунама одлуке о условима и начину поверавања превоза 

путника у градском и приградском саобраћају на подручју општине Краљево („Сл. лист 

града Краљева“, бр. 16/07, 20/10)  
11. Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист града Краљева, бр. 21/10, 13/19) 
12. Одлука о раскопавању јавних површина на територији града Краљева (“Сл. лист 

града Краљева”, бр. 32/17) 

Одговорно лице  Шеф одсека 

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

линијски, посебан линијски, ванлинијски и ауто такси превозу путника, јавном превозу 
ствари, превозу за сопствене потребе лица и ствари; 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   Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене 
прописа уређених законом и одлукама града Краљева у области јавног превоза путника 
(линијског, посебног линјског, ванлинијског и ауто-такси превоза путника), јавног превоза 
ствари и превоза за сопствене потребе лица и ствари;  
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 

 
 
РЕДОВАН НАДЗОР 
 
 Инспекција за саобраћај и путеве ће по плану инспекцијског надзора контролисати: 

 превоз путника и лица која обављају превоз, самостално и уз асистенцију комуналне или саобраћајне 
полиције (субјекти који су регистровани за обављање јавног превоза путника и ствари, субјекти који су 
регистровани за превоз за сопствене потребе и нерегистровани субјекти) 

 такси превоз 

 контрола путева и улица на територији града Краљева 

 контрола паркинг сервиса 

 надзор над радом ЈКП, органа и организација која се баве превозом путника и ствари и одговорна су за 
стање путева на територији града Краљева 

  
 Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, инспектори за саобраћај и путеве су дужни да се 
придржавају релевантних процедура уз коришћење контролних листа сачињених из одговарајућих области 
инспекцијског надзора. 
 
ВАНРЕАН НАДЗОР (врши се због предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне 
опасности по живот и здравље људи, сигурности и сл, по писаним претставкама и захтевима старанака, по 
телефонским и електронским пријавама и сл).  
 - Надзор на територији града Краљева над спровођењем закона и одлука из области градског и приградског 
превоза путника, одржавања улица и путева и сл; 
Табела 5. 
 
Редовни инспекцијски надзора  инспекције за саобраћај и путеве 



 

Предмет инспекцијског надзора I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Контрола рада ЈКП “Путеви”   * *         

Контрола рада паркинг сервиса   * *         

Контрола рада ЈП за уређивање грађевинског 
земљишта “Краљево” 

  * *         

Инспекцијски надзор такси превоза путника *  *  *  *  *  *  

Инспекцијски надзор јавног превоза путника  *  *  *  *  *  * 

Контрола путева, путне опреме и путних објеката   *   *   *   * 

Контроле засада поред путева *   *   *   *   

Контроле зимског одржавања путева и улица * * *         * 

Контрола стања путева и улица (раскопавање) * * * * * * * * * * * * 

Контрола нерегистрованих субјеката (нелегални 
такси превоз) 

* * * *  *  *  *  * 

 
 У току 2021. године је предвиђено 50 редовних инспекцијских контрола. 
 
ПРОЦЕНА РИЗИКА 
 
 Инспектори за саобраћај и путеве ће вршити процену ризика према контролним листама, на основу анализе 
стања у досадашњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација добијених од других инспекција 
и других овлашћених органа иорганизација. 
 
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 
 
 Превентивно деловање  инспекције за саобраћај и путеве ће се остваривати објављивањем контролних 
листа на сајту града Краљева, објављивањем Годишњег плана инспекцијског надзора, обавештавањем кроз 
средства информисања, пружањем стручне и саветодавне помоћи и посета надзираним субјектима и сл. 
 
МЕСЕЧНИ ПЛАН 



 
ЈАНУАР 

 

 Израда Годишњег извештаја о раду инспектора појединачно и  инспекције за саобраћај и путеве у целини за 
претходну годину 

 Архивирање предмета 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за јануар месец 
 
 

ФЕБРУАР 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за фебруар месец 
 

МАРТ 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за март месец 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 
 

АПРИЛ 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за април месец 
 

МАЈ 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за мај месец 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 
 

ЈУН 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за јун месец 
 

ЈУЛ 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 



 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за јул месец 
 

АВГУСТ 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за август месец 
 

СЕПТЕМБАР 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за септембар месец 
 

ОКТОБАР 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за октобар месец 
 

НОВЕМБАР 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за новембар месец 
 

ДЕЦЕМБАР 

 Инспекцијски надзор по захтеву стрнке и др. ванредни инспекцијски надзори 

 Архивирање предмета 

 Редовни инспекцијски надзор из табеле 5. предвиђен за децембар месец 
 

 

3.5.  Одсек за заштиту животне средине и инспекције и инспекције за заштиту животне средине 
 

1. УВОД 

 
 
План рада  представља акт који има за циљ унапређење  рада инспектора за заштиту животне средине у 
спровођењу инспекцијских надзора на територији града Краљева, у  2021. години,  донет је по основу члана 10. 



Закона о инспекцијском надзору (''Службени галсник РС'', бр.36/15) и члана 109. Закона о заштити животне 
средине  (“Сл. гласник РС” бр:135/04;36/09;72/09 и др закони и 43/2011 одлука УС и 14/2016).    
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова инспекције за заштиту животне 
средине  у 2021. години, као и табеларни приказ планираних надзора  ради праћење стања заштите животне 
средине на територији града Краљева . 
Предности израде Годишњег плана, огледају се у: праћењу квалитета животне средине и утицаја загађујућих 
материја и енергије на животну средину; квалитетнијег прикупљања података за вођење и ажурирање локалног 
регистра извора загађивања; превенцију и заштиту од удеса;квалитетнију  израду извештаја и  пружања 
информација становништву о спроведеним активностима и стању животне средине;  подизање свести о значају 
заштите животне средине; успостављање, одржавање и унапређење информационог система животне средине и 
сл. 

  

2. ЦИЉЕВИ 

 
 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је 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. 
Општи циљ овог Плана је заштита животне средине и  то: 
-заштита права грађана на здраво окружење и животну средину  и 
- заштита права надзираних субјеката на законит и безбедан рад. 
Ефикасна организација инспекцијског надзора у области заштите животне средине остварује се унапређењем 
самог надзора, координацијом активности,континуалним праћењем нових технологија у овој области,квалитетном 
проценом ризика, континуалном едукацијом субјеката животне средине у виду писаних процедура, упутстава, 
водича, тренинг едукација, и сл.; праћењем база података специјализованих овлашћених субјеката(Агенција за 
заштиту животне средине;Завода за заштиту природе и др.). 

3. ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 
Основ за инспекцијске надзоре и службене контроле су  :    



3.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ: 

 
-Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС ''бр 129/07 и 83/2014 -др.закон); 
- Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. 
закон); 
- Закон о општем управном поступку  ( ''Сл. гласник РС'' бр.18/16 и 95/18) и 
- Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015 и 44/2018 - др. Закон и 95/18); 
 
 

3.2. ПОСЕБНИ ЗАКОНИ: 

 
- Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 95/18); 
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 
25/2015), 
 - Закона о заштити од буке у животној средини ( “Сл. гласник РС” бр. 36/2009 и 88/2010); 
- Закон о управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр: 36/09;88/10 и 14/2016 ); 
- Закона о заштити ваздуха ("Службеном гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009),    
- Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) 
  

3.4. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ   НА  ОСНОВУ ОВИХ ЗАКОНА: 

 
-Уредбе и Правилници донети на основу посебних закона од стране ресорног Министарства ; 
-Одлука о мерама за заштиту од буке ( ''Службени лист града Kраљева'' бр. 10/17); 
 



4. УЧЕСТАЛОСТ  ОБУХВАТ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОБЛАСТИМА И СВАКОМ ОД 

СТЕПЕНА РИЗИКА 

  
Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине спровешће се на основу процене 
ризика, уз коришћење алата за процену ризика и одређивање приоритета контроле  вршења редовног 
инспекцијског надзора у одређеним областима животне средине инспекцијског надзора урађене за сваку област 
животне средине одвојено, који се односе на: 
- емисију буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС бр. 36/2009 
и 88/2010 ); 
-услове и мере  од штетног дејства нејонизујућих зрачења у животној средини при  коришћењу извора 
нејонизујућег зрачења према Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) ; 
-промет и коришћење хемикалија и утицај на животну средину према Закону о хемикалијама („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
-контролу мера утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину према Закону о процени 
утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 135/2004 и 36/2009) ; 
- контролу услова и мера утврђених у интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности  према 
Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 
25/2015); 
 -услова  и мера утврђених у дозволама за управљање неопасним и инертним отпадима издатим од овог органа на 
основу Закона о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09; 88/10 и 14/2016 ); 
-услова  и мера утврђених у дозволама за рад  у складу са чл. 56., Закона о заштити ваздуха ("Службеном 
гласнику РС", бр.  36/2009 и 10/2013); 
-услова  и мера утврђених актима донетих у складу са Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016); 
-оцену мера и поступака за смањења утицаја на животну средину и израду предлога за измену услова утврђених у 
дозволи као и њену ревизију, одузимање или обнављање; 
- контролу и праћење мониторинга оператера; 
- контрола употребе и коришћења одговарајућих технологија и ефикасног коришћења сировина и енергије  за 
постројења из надлежности града, примене прописаних  стандарда квалитета и утицаја на животну средину; 
контрола примене прописаних( актима овог органа) мера у случају удеса; 
-контролу рада извора загађивања и контрола квалификованог лица одговорног за стручан рад постројења у 
складу са законским прописима из области заштите животне средине; 
-квантификацију утицаја активности надзираног субјекта  на животну средину; 



-контролу вођења прописаних евиденција и доставе прописаних извештаја надлежним органима; 
-сарадњу са правосудним органима, органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске  
управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

5. ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
 
За инспекцијски надзор у свакој области животне средине, у Табели 1., дат је табеларан приказ Плана 
инспекцијског надзора и активности инспекције за заштиту животне средине у 2021.години. 
Према потреби и по захтеву странке инспектори за заштиту животне средине ће давати стручну и саветодавну 
подршку привредним субјектима у складу са Законом оинспекцијском надзору. 
Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се када је неопходно да се, предузму хитне мере ради 
спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе 
запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, 
несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег плана 
инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав надзор захтева 
надзирани субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица. 
 

6.ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Инспекција за заштиту животне средине надлежна је за вршење инспекцијског надзорa над спровођењем мера 
заштите животне средине на територији Града Краљева. 

7. ПРОЦЕЊЕНИ РИЗИК ЗА НАДЗИРАНЕ СУБЈЕКТЕ, ОДНОСНО ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ ЋЕ СЕ НАДЗИРАТИ 

 
 
Процена ризика у току припреме Плана инспекцијског надзора вршена је тако што је вршено праћење и анализа 
стања у области инспекцијског надзора, идентификовани су ризици по законом и другим прописом заштићена 
добра, права и интересе, који могу настати из пословања или поступања надзираног субјекта, на основу чега је 
вршена процена тежине штетних последица и вероватноћа њиховог настанка, тако да се добије процењени степен 
ризика. 
Тежина штетних последица процењује се полазећи од: 



1) природе штетних последица, и 
2) обима штетних последица. 
У постуку одређивања процене ризика наведених постројења користе се одговарајуће Контролне листе за процену 
ризика које су доступне на интернет страници: www.ekologija.gov.rs. 
На основу извршене процене ризика у свакој области животне средине, сачињен је План инспекцијског надзора 
нспекције за заштиту животне средине за 2021. годину, који ће се спроводити кроз оперативне планове који су 
урађени за сваку област појединачно. Листа приоритетних активности инспекције за заштиту животне средине у 
2021.години приказана је у Табели 1. овог Плана. 
Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским надзорима, доступне су надзираним 
субјектима на интернет страници: 
www.ekologija.gov.rs. 

8. ПЕРИОД У КОМЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе календарске 2021. године. 
Инспекцијски надзори вршиће се радним данимa, у радно време надзираних субјекта,осим у хитним случајевима 
када се отклања непосредна опасност по живот и здрављe људи, имовину веће вредности, животну средину или 
биљни или животињски свет. 
 

9. ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 

 
Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.  
Ванредан инспекцијски надзор врши се: када је неопходно да се, сагласно делокругу инспекције, предузму хитне 
мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, права и 
интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне 
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност; када се после доношења годишњег 
плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности; када такав надзор 
захтева надзирани субјекат; када се поступа по представци правног или физичког лица.  
Ванредан инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта може бити утврђујући, који се врши када је 
потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за 
почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са 
посебним законом, или потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди 



законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу одређене обавезе, односно у 
његовом пословању.  
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су предложене или наложене 
надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.  
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева надзираног субјекта, ради 
утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или 
контролном инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року 
који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног инспекцијског надзора. 

10. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Број извршилаца:2 
 Шеф Одсека за заштиту животне средине и инспекције  за заштиту животне средине Љиљана Шаренац бр. 

Легитимације 112-6/00  

-инспектор за заштиту животне средине Горица Ђоровић бр. Легитимације: 112-1/05; 
-инспектор за заштиту животне средине Драгољуб Глишовић бр. Легитимације 112-44/20 

11.  РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 

 

11.1. РАСПОДЕЛА РАСПОЛОЖИВИХ ДАНА СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И 

СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА У  2021. ГОДИНИ 

 

11.1.1 Расподела расположивих дана 

 
Укупан број дана                      365 
Укупан број радних дана:       252 
Викенди                                    104 
Годишњи одмори                      30 
Празници                                    9 



 
УКУПНО: расположивих дана            222 

11.1.2. Опремљеност инспекције  

 
 
Послове инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, обавља 
један инспектор за заштиту животне средине и шеф Одсека за заштиту животне средине и инспекције за заштиту 
животне средине.Возило које користи инспекција за заштиту животне средине је заједничко возило и осталих 
инспекција Одељења за инспекцијске послове Градске управе Краљево .Инспекција за заштиту животне средине  
располаже са два рачунара. 
 
 
 

11.2. РАСПОДЕЛА НАДЗОРА/КОНТРОЛА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ ПО ИЗВРШИОЦУ/ГОДИНИ 

 
Инспекцијских надзора по плану, укупно:  36 (60%) 
Ванредних надзора:                             12 (20%) 
Саветодавне служ. контр. укупно:  12 (20%)                                     

12. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА 

 
 За израду Плана коришћени су расположиви подаци у овом Органу, о бројном стању пројеката,  за које су 
издате сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину и решења да није потребна процена утицаја 
на животну средiну у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службеном гласнику РС", бр. 
135/2004 и 36/2009); издатих дозвола за управљање неопасним и инертним отпадима у складу са Законом о 
управљању отпадом (Сл. гласник РС бр:36/09;88/10и 14/2016 ); издатих дозвола за рад по основу чл.56., Закона о  
заштити ваздуха( '' Сл. гласник РС'', бр.36/09 и 10/13) и издатих дозвола у складу са Законом о хемикалијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); издатих дозвола у складу са Закон о интегрисаном 
спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 25/2015),  као и подаци 
Агенције за заштиту животне средине, Завода за заштиту природе Србије и др. 
 



13. ОЧЕКИВАНИ ОБИМ ВАНРЕДНИХ  АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 
Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор, са 
одговарајућим образложењима. Инспектори заштите животне средине ће у 2021. години, поред редовних 
инспекцијских надзора, обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу искуства из предходних година, 
обим ванредних инспекцијских надзора ја различит у различитим областима контроле животне средине. 
Анализом расположивих података о извршеним инспекцијским надзорима у предходним годинама (броју 
извршених надзора по представкама грађана и правних лица, захтевима надзираних субјаката за утврђујући или 
потврђујући инспекцијски надзор и сл.) изведен је очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у 2021. години 
у појединим областима и то у области: 
- Поступање произвођача неопасног и инертног отпада - око 30.% од укупног броја извршених инспекцијских 
надзора.  
- Заштита од буке у животној средини – 40% од укупног броја надзора; 
- Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења- 25% 
- Остало-5 %. 
 



 

14. САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

Инспектор пружа стручну, саветодавну подршку ако је то потребно да би се искључила вероватноћа настанка 

незаконитости и штетних последица. 

Кроз саветодавне посете вршиће се: упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и 

других прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном субјекту и санкцијама 

за поступања супротна тим обавезама; пружање стручне и саветодавне подршке (давањем мишљења, 

објашњења, одговора на питања, издавањем аката о примени прописа и сл.); указивање надзираном субјекту 

на могућност наступања забрањених или штетних последица његовог пословања или поступања; предлагање 

предузимања радњи ради отклањања узрока таквих последица; друге мере којима се постиже превентивна 

улога инспекцијског надзора. 

Планиран број службених саветодавних посета је једна месечно. Укупно 12 за 2021. годину.  

15.ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 
У складу са чл. 26. Закона о инспекцијском надзору, инспектор решењем изриче одговарајуће превентивне мере 
ако је то потребно да би се спречио настанак незаконитости и штетних последица, као што су: упозоравање 
надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других прописа, као и о прописаним радњама и мерама 
управљеним према надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама;  указивање 
надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица његовог пословања или поступања; налагање 
надзираном субјекту предузимања или уздржавања од одређених радњи ради отклањања узрока вероватних 
штетних последица, као и одговарајућих мера предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних 
последица; друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.  

16. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ РАДА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА 

 
Један од главних приоритета Инспекције за заштиту животне средине кроз све инспекцијске надзоре током 2021. 
године и даље јесте смањење броја нерегистрованих привредних субјеката. Ови инспекцијски надзори вршиће се 
у складу са чланом 33. Закона о инспекцијском надзору, према субјектима који нису уписани у одговарајући 



посебни регистар или евиденцију коју води надлежни орган или организација или то чини без сагласности 
надлежног органа или организације (дозвола), или без пријаве надлежном органу или организацији, када је 
наведени упис, сагласност или пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те 
активности. 
Инспекција за заштиту животне срединe ; 
- обављаће надзор над нерегистрованим субјектима према: 
- Плану инспекцијског надзора и када није предвиђен планом; 
- без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору; 
- без издавања налога за инспекцијски надзор, у границама предмета које инспектор утврђује током трајања 
инспекцијског надзора и предузимати мере забране и казнене мере у складу са посебним законским одредбама. 
 
                                                                                                   
   ПРЕДЛОГ ПЛАНА РЕДОВНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 Надзирани субјекат Делатност 
Област 
надзора 

 

 I II III IV V VI VI
I 

VII
I 

IX X XI XII 

1 АЛМ Пеллетс ДОО 
Ушће, Смиље 
Бујаковић  
 

Пелетарница- 
Производња 
пелета 

Заштити 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
 

   
 
 
 
 
 
                                                                                             

   x   
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
2 
 
 
 
 Заштита   

од буке  у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-срењи 

 

2 “Гир” ДОО -прерада       X    X       



Шеовац 
Краљево  

дрвета  и 
производња 
намештаја 
 

Заштита  
ваздуха из 
стационарних 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 
 

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 

   
2 

ЛРИЗ 

3 Факултет за 
машинство и 
грађевинарство, 
Доситејева 19 
Краљево- котловско 
постројење 

Oбразовна   
делатност 

Заштити 
ваздуха из 
стационарних 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

                                                                                                     
 

 
X 

  
 
1 

 

 

4 Герантолошки 
центар 
Матарушка Бања 
ул.Драгутина 
Гвозденовића 53 
- котларница 

Специјализова
на болница 

Заштитa 
ваздуха из 
стационарних 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

                                                                                                     
 
x 

         
 

  
 
1 

 

 

5 “NOBLE 
ENVIRONMENTAL” 
ДОО 
Тавник б.б. 
-производња панел 
плоча 

Производња  
панел плоча 

Заштитa 
ваздуха из 
стационарних 
извора 
загађивања 
                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
x 

 
 
 
 
 

       
x 
 
 
 
 

 2 



Степен 
ризика-низак 

 
 
 
 

ЛРИЗ 

6 ЈЕП “Топлана” 
Цара Лазара 52а 
Краљево 
-Централна топлана 
-Топлана Зеленгора 
-Топлана Хигијенски 
завод 
-Топлана Нова 
колонија 

-снабдевање 
топлотном 
енергијом 
котловско 
постројење 

Заштита 
ваздуха из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

  
x 
 
 
 
 
                                                                                             

      
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
1 
 
 
 
  

 

  

 

7 Радијатор- 
инжењеринг ДОО, 
Живојина Лазића 
Солунца 6 
 

Производња 
котлова и 
радијатора за 
централно греј. 

Заштити 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
x 

          
 
1 

 

 

8 Хотел  “Кристал”, 
Ибарска 44, 
у Краљеву 
-котларница 

Угоститељска и 
услужна 
делатност 

Заштити 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 

 x            
 
1 



ризика-низак 

 

 

9 Дечје одмаралиште  
“Гоч” , на Гочу 
-котларница 

Образовање и 
угоститељство 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

                                                                                                                            x           
 
1 

 

 

10 АД за управљање 
јавном железничком 
инфраструктуром 
Железнице Србије  
Хајдук Вељкова бб, 
Краљево 
-котловско 
постројење 

Услужне 
делатности у 
копненом 
саобраћају 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

x        
 

    
 
1 

 

 

11 Моја соба  
Kарађорђева 264/Л 
Краљево 

Производња 
намештаја  

Заштита oд 
буке   у  
животној 
средини 
 
Заштита 
ваздуха из 
стационарног 
извора 
загађивања 

                                                                                                                             x  
 

     x   
 
2 



Степен 
ризика низак 

 

12 Messer tehnogas АД, 
Излетничка 41, 
Рибницa 
-котловско 
постројење 

Производња 
медицинских и 
техничких 
гасова 

    х         
   

  
 
1 

 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

13 Специјална  болница 
“Агенс” 
др.Драгутина 
Гвозденовића  
Матарушка бања 
-котловско 
постројење 

Здравствена 
делатност 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-низак 

  
 
x 

  
 

  
 

     
 

  
1 

 

 

14 Базна станица 
мобилне телефоније 
Краљево 15, улица 
Солунских ратника 
бр.8, оператер Цетин 
ДОО-Теленор ДОО 
 

Делатност 
безжичне 
телекомуника-
ције 

Заштита  од 
нејонизујућег 
зрачења 
Степен 
ризика-низак 

       x      1 

 

 

15 Базна станица 
мобилне 
телефонијеТелеком 

Делатност 
безжичне 
телекомуника-

Заштити од 
нејонизујућег 
зрачења 

      x      1 



Србија 
KVC33/KVU33/KV033 
„М.Бања 2“, хотел 
Термал, Жичка 28 

ције Степен 
ризика-
средњи 

 

 

16 VIP mobile doo, базна 
станица,”KG3046-03 
KV- Kraljevo Trg 
srpskih ratnika”, Трг 
српских ратника 18,у 
Краљеву 

Делатност 
безжичне 
телекомуника-
ције 

Заштити од 
нејонизујућег 
зрачења 
Степен 
ризика-низак 

      
 
 
x 

     
 

 
 

  
 
1 

 

У Краљеву 

17 Пантелић ДОО, 
Ратина 
 

Производња 
готове хране за 
животиње и  
концентрата 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
 

  x x  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

   
 
2 

ЛРИЗ 

 

18 ЕУРО-ЛИМ Краљево 
Крфска 2, Ковачи 

Производно- 
лимарска 
делатност 

        x       
 
1 

 Заштита од 
буке у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-
средњи 

 

19 036 Meтали ДОО, 
Бошка Тошковића 64 
 

сакупљање, 
складиштење и 
транспорт 

Управљање 
отпадом по 
дозволама за 

  X   
 

     x   
 
2 



отпада управљање 
отпадом 
Степен 
ризика-низак 

ЛРИЗ 

 

20 Привредно друштво 
за производњу 
трговину и услуге  
Корали ДОО 
Конарево 
Конарево 206 

Oбрада и 
заштита 
метала 

 Заштита од 
буке у 
животној 
средини 
 

   X   х       
 
2 

Заштита 
ваздуха  из 
стационарног 
извора 
загађивања 

Степен 
ризика  низак 

21 Обнова ДОО, 
Аеродромска  
 

Промет 
производима 
од гуме 

Управљање 
отпадним 
гумама по 
дозволи за 
управљање 
отпадом 
Степен 
ризика-низак 

      x        
 
1 

ЛРИЗ 

 

22 Производно и 
трговинско 
предузеће  ДИС 

Трговинско 
услужна 
делатност 

Управљање 
амбалажним 
отпадом 

             x  
 
1 



Крњево, 
пословна јединица  
Доситејева бб, 
Краљево   

Степен 
ризика-низак 

 

 

23 Delhaize Serbia DOO, 
Београд, пословна 
јединица 
Индустријска зона 
Шеовац, Краљево 

Трговинско 
услужна 
делатност 

Управљање 
амбалажним 
отпадом 
Степен 
ризика-низак 

   
 

 х         
 
1 

 

 

24 Tехноград 
инжењеринг ДОО, 
Кованлук бб 
 
 

Откуп 
секундарних 
сировина и 
складиштење 

Управљање 
отпадом по 
дозволама за 
управљање 
отпадом 
 
Заштита од 
буке у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-
средњи 

    x   x 
 

     
 
2 

 

 

25 УР-а “ Моја чутура 
”,Душана Поповиића 
угоститељство 

Угоститељска 
делатност 

Заштита од 
буке  у 
животној 

  
  

    х       
 
1 



средини 
Степен 
ризика-низак 

 

 

26 ПР Mало двориште, 
Милоша Великог 20, 
у Краљеву 
 

Угоститељска 
делатност 

Заштити од 
буке у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-
средњи 

 x      
 
  

x      
 
2 

 

 

27 Lorenco Soto sopra, 
Топлице Милана 14, 
у Краљеву 
 
 

Угоститељска 
делатност 

Заштита од 
буке у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-
средњи 

     x   x      
 
2 

 

 

28 Thrill bar galery, 
Топлице Милана 8, у 
Краљеву 
 

Угоститељска 
делатност 

Заштита од 
буке у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-
средњи 

    
 

  
 
 
X 
 
 

  
 
 
x 

     
 
2 

 

 

29 Котленик -промет узгој животиња               



ДОО  Лађевци 
 

и прерада 
меса 

Студија о 
процени 
утицаја на 
жив.сред.-
отпадне воде 
Степен 
ризика-низак 

    
 
x 

 
1 

ЛРИЗ 

30 “Томо пелет “ 
пелетарница , 
Раваница 
 

Прерада 
дрвета- 
Производња 
пелета 

Заштитa од 
буке  у 
животној 
средини 
 

x     
 

    
 
 
 
 
 
 
 

x   
 

 
 
2 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
 

Степен 
ризика-
средњи 

31 “Златић  МВ 
“пелетарница 
Конарево 
 

Дрвнопрерађив
ачка  
делатност и 
производња 
пелета 

Заштита од 
буке  у 
животној 
средини 
Степен 
ризика-низак 

  x  x 
 

  
 

     
 

 
 
2 

 

ЛРИЗ 

32 Пелетарница 
Три јеле ДОО, 

Дрвно 
прерађивачка  

Заштита од 
буке у 

   
 

 Х 
 

  
 

x     
 

 
 



Конарево 397Б 
 
 
 
 
 
 

делатност- 
Производња 
 пелета 

животној 
средини 
 

 
 
 
 

2 

Заштита 
ваздуха 
из 
стационарног 
извора 
загађивања 
Степен 
ризика-
средњи 

VOC 
оператер 

33 Годишњи програм 
управљања за 
споменик природе 
“Стари храст у 
Годачици” 

Заштићена 
природна 
добра  

Закон о 
заштити 
природе 
Степен 
ризика-низак 

         x    
 
1 

 

 

34 Годишњи програм 
управљања за 
споменик природе  
“Резерват 
окамењене шуме 
лужњака”-Лојаник у 
М.бањи 

Заштићена 
природна 
добра  

Закон о 
заштити 
природе 
Степен 
ризика -низак 

        X     
 
1 

 

 

35 Годишњи програм 
управљања за 
споменик природе 
Самаила 
Самаилиски 

Заштићена 
природна 
добра  

Закон о 
заштити 
природе 
Степен 
ризика-низак 

        х     
 
1 



карјпуташи  

 

36 Годишњи програм 
управљања за 
споменик природе  
“Два стабла храста 
лужњака у околини 
манастира Жича” 

Заштићена 
природна 
добра  

Закон о 
заштити 
природе 
Степен 
ризика -низак 

        х     
 
1 

 

 

37 Годишњи програм 
управљања за 
споменик природе 
“Стабло храста 
лужњака Обрва” 

Заштићена 
природна 
добра  

Закон о 
заштити 
природе 
Степен 
ризика-низак  

         x    
 
1 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

  
 
 
 
УКУПНО 

   
 
 
I 
2 

 
 
 
II 
6 

 
 
 
III 
9 

 
 
 
IV 
2 

 
 
 
V 
4 

 
 
 
VI 
4 

 
 
 
VI
I6 

 
 
 
VII
I 
5 

 
 
 
IX 
4 

 
 
 
X 
3 

 
 
 
XI 
5 

 
 
 
XII 
2 

 
 
 
52 

 

 



 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021.ГОДИНУ  ПО ОБЛАСТИМА НАДЗОРА У 
ПРОЦЕНТИМА 

 

ВРСТА 

ИНСПЕКЦИЈСК

ОГ НАДЗОРА 

Закон о 

управљању 

отпадом 

Закон о 

процени 

утицаја на 

животну 

средину 

Закон о заштити 

ваздуха од 

аерозагађења 

Закон о 

заштити од 

буке 

Закон о 

заштити 

природе 

Закон о заштити 

од нејонизујућих 

зрачења 

РЕДОВАН (%) 85 50 90 10 100 60 

ВАНРЕДАН (%) 15 50 10 90 0 40 

 
3.6. Одсек грађевинске инспекције 

 
УВОД 
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева за 

2021. годину донет је 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 за инспекцијске 
послове у 2021. години, непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији града 
Краљева из области комуналне, саобраћајне, туристичке, просветне, грађевинске, заштите животне средине и 
управно-правне и извршне области. 

 
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове је повећање 



ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Краљева ради 
остваривања циљева:  

1.непосредне примене 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 Краљева,  
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора; 

 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева обавља послове на територији града Краљева 
са седиштем у Краљеву, Трг Јована Сарића број 1. 

 
Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, 

задатке/програмске активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе 
резултата тј. начин на који се мере остварени задаци односно програмске активности, рокови у којима се задаци 
односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности односно задатака, врсту активности 
и др. 

 
Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона и других прописа тј., 

планираних мера и активности превентивног деловања инспекције  
 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 2020. години, а који су везани за програмске активности Одељења за инспекцијске послове по 
одсецима, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати. 

 стручним питањима у вези обављања задатака и послова расправља стручни колегијум Одељења за 
инспекцијске послове. Стручни колегијум се састаје једном недељно, а чине га руководилац и заменик 
руководиоца Одељења и шефови Одсека 

 
Инспекцијски надзори и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је прописано 

законским и подзаконским актима, који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно коришћење контролних 
листа.  

Сви руководиоци инспекције имају положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора прописаних 
Законом о инспекцијском надзору. 

Скупштина града Краљева донела је Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског 



надзора над пословима из изворне надлежности града Краљева, број 011-164/2016-III од 02.09.2016.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 Краљева. 

 
Послови и задаци из делокруга надлежности, односно Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења за 

инспекцијске послове обављају се свакодневно како у свом седишту тако и на терену на територији града 
Краљева. 

 
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 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева 
  

Функција 354 
  

Правни основ 1.Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- 

 

одлука УС,24/11,121/12,42/13-одлука УС,50/13-одлука УС,98/13-одлука УС,132/14 и 145/14,  
«Сл. гласник РС» бр. 83/18) 

 2.Закон о становању и одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС» бр. 104/16) 
 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.Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр. 96/15 и 83/2018) 
  

 Одговорно лице Шеф Одсека           
                 

 Опис   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           
                 

 Циљ 1   Законитост и безбедност поступања надзираних субјеката у области примене прописа 
    утврђених законом и одлукама града Краљева        
                 

           Базна вредност 2018 2019 2020 

                 

 Индикатор 1.1  Законитост  субјеката  у  области  примене  прописа        

    утврђених законом и одлукама града Краљева        
                 



    Контрола бесправне градње          
                 

 Алтернатива:  Проценат надзора без утврђених неправилности        

 
Индикатор 2.1 

              

 Коментар:           
              

    Тeнденција смањења нелегалне градње        
                 

 Индикатор 3  Однос извршених редовних и ванредних надора        
                 

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

    Ванредан инспекцијски надзор се врши по захтеву        
    надзираног субјекта, ради предузимања  "хитних мера"       

    ради спречавања или откалњања непосредне опасности,       

    по поднеску грађана на "Пријави проблем", 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        

    редовногили 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           
                

 Ред. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАТАК / ИНДИКАТОРИ ОДГОВОРНА РОК У КОЈЕМ СЕ ДОКУМЕНТ ВРСТА 
 

број ЦИЉЕВИ 
  

АКТИВНОСТ РЕЗУЛТАТА ОРГАНИЗАЦИО 
ЗАДАТАК  И АКТИВН 

   /АКТИВНОСТ    ОСТИ 
        НА ЈЕДИНИЦА МОРА ОБАВИТИ      
               

               
  Шта желимо   Како ћемо Како меримо Ко је Када      
  постићи?   постићи задатке/ одговоран активности /      

      специфичне активности? за спровођење задатак мора      

      циљеве? Које  активности и бити завршен?      

      специфичне  задатака?        

      задатке /           

      активности           

      морамо           

      предузети?           
                



 1 Спровођење   Инспекцијским Бројем Oдсек  Континуирано и Закони и Ванреда 
    

н и   Закона и одлука  надзором на донетих грађевинске  по потреби Одлуке 
  града Краљева  у  терену, решења, инспекције    града редован 
      

инспекц   области   сарадњом са бројем        
           ијски   

грађевинсрства 
 

другим сачињених 
       

          надзор 
      

надлежним записника, 
       

               

      инспекцијама и бројем          

      правосудним донетих          

      органима, закључака о          

      тужилаштвом и дозволи          

                 
                 

  

  МУП-ом, као и извршења,     
  комуналном бројем     

  полицијом покренутих     

   кривичних     

   пријава     
        

2 Спровођење Инспекцијски Број донетих Oдсек Континуирано и Закон о Ванреда 

н и  Закона о надзор решења, грађевинске по потреби одржава. 
 одржавању  записника инспекције  стамбених редован 
   

инспекц  стамбених зграда     зграда      ијски        

       надзор 
        

3 Обрада и анализа Обрада и Дневна, Oдсек Континуирано  Канцела 
 

ријски  података о анализа броја недељна, грађевинске   

 обављеном записника, месечна, инспекције   теренск 
   

и  инспекцијском решења, шестомесечна    
    инспекц  

надзору закључака, и годишња 
   

    ијски 
  

кривичних анализа 
   

     надзор и 

  пријава података на    анализа 

   нивоу Одсека    податак 
       а 
        

4 Обука, Припрема, Праћење Oдсек Континуирано  Канцела 
 

ријски  оспособљавање, планирање, иновација, грађевинске   

 семинари, упућивање, норми инспекције   теренск 
   

и  едукације у оспособљавање и стандарда у    
    инспекц  

вршењу инспектора из области 
   

    ијски 
 

инспекцијског области инспекцијског 
   

    надзор и 

 надзора и надлежне надзора    анализа 

 примена прописа инспекције     податак 

 из области      а 

 грађевинарсства       
        



5 Припрема и Праћење Поштовање Oдсек Континуирано  Канцела 
 

ријски  спровођење промена законских грађевинске   

 инспекцијских законских рокова и инспекције   теренск 
   

и  надзора прописа и њена    
    инспекц  

-планирање и одлука примена 
   

    ијски 
 

усклађивање рада града 
    

     надзор и 
 

инспектора 
     

      анализа 

 у складу са      податак 

 законским      а 
 

прописима 
      

 Израда 64 сата рада Oдсек Континуирано   
    

  месечног, по инспектору грађевинске    

  шестомесечног,  инспекције    

  годишњег      

  извештаја,      

  презентација      

  резултата рада      

  путем Web сајта      
        

   20 сати рада Oдсек Континуирано   
   по задуженом грађевинске    

   инспектору за инспекције    

   одржавање     

   сајта Градске     

   управе     
        

6 Обука, Припрема, Праћење Oдсек Континуирано Примена Канцела 

ријски  оспособљавање, планирање, иновација. грађевинске  Закона, 
 семинари, упућивање, норми и инспекције  уредби теренск 
  

и  едукације у оспособљавање стандарда у   правилни-    инспекц  

вршењу инспектора из области 
  

ка    ијски 
 

инспекцијског области инспекцијског 
   

    надзор и 

 надзора и надлежности надзора    анализа 

 примена инспекције     податак 

 Закона      а 
        

7 Припрема и Координација Број новоотво- Oдсек Континуирано Примена Канцела 

ријски  извршавање рада у рених грађевинске  Закона, 
 осталих редовних оквиру предмета, инспекције  уредби теренск 
  

и  послова у оквиру Одељења за прекршајних   правилни-     
        

 
 инспекцијског инспекцијске налога,   ка инспекц 
 надзора послове, остварен број    ијски 
  отварање састанака у    надзор и 
     

анализа   предмета, оквиру    
     податак   

праћење рока Одељења за 
   

     а 



  

извршења инспекцијске 
   

      

  истог,и друге послове     

  техничке      

  припреме      
        

8 Превентивно Правовремено Број: Oдсек Континуирано Примена Редован 

инспекц  деловање информисање обавештења, грађевинске  Закона, 
 инспекције јавности : пружених инспекције  уредби ијски 
  

надзор   1.Објављивање стручних   правилни-      

  важећих савета,   ка  

  прописа, превентивних     

  планова инспекцијских     

  нспекцијског надзора     

  надзора,      

  Програм      

  пописа      

  бесправно      

  изграђених      

  објеката      
  2. Пружањем      

  стручне и      

  саветодавне      

  подршке      

  надзираном      

  субјекту или      

  лицу које      

  остварује      

  одређена      

  права у      

  надзираном      

  субјекту или у     
Превент   вези са     

      

ивно   надзираним     
      делова   

субјектом, 
    

      ње 
  

3.Предузимање 
    

       

  превентивних      

  инспекцијских      

  надзора      

  Постављање      

  информација на      

  званични Web      

  сајт      

  Коментар:      

  Превентивним      

  деловањем      



  инспекције      

  утиче се на      

  смањење      

  ризика односно      

  штетних      

  последица и      

  вероватноће      

  њеног настанка      
        

 
 

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
ЛЕГЕНДА 

 

1 ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА, УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 

2 РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА СКЛОНИХ ПАДУ 

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 
  

 

 ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
 

Обезбеђивање неопходних услова и средстава за рад инспекције на терену 

 

Материјални положај инспектора – статус инспектора у складу са Законом о инспекцијском надзору. 
1. Повећање броја инспектора ради боље организације инспекцијског надзора и покривености 

територије града и повећаног обима посла услед пренетих надлежности; ефикаснијег 
деловања на терену и због повећане административне процедуре у вођењу поступка према 
надзираним субјектима и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору.  

2. Пријем лица за обављање поверених послова инспекцијског надзора који нису устројени и не 
извршавају се.  

3. Таблет или лап топ за сваког инспектора за рад на терену ради сачињавања аката на 
лицу места у тренутку инспекцијског надзора, а како је прописано Законом о 



инспекцијском надзору.  
4. Потребно је повећати број службених возила. 

 
5. Потребна опрема за рад у зависности од инспекције (обућа, јакне, ташне); 
6. Увођење јединственог информационог система за инспекције.  
7. Доступност базе података о физичким лицима (МУП - адреса, ЈМБГ) ради ефикасности у 

раду(коришћење е-Управа). 
 

 Сарадња са другим органима, имаоцима јавних овлашћења и редовна размена искуства између 
инспекција и других државних органа –  унапређивања рада инспектора 
 

1. Успостављање рада Комисије за координацију инспекцијског надзора надзора над пословима 
из изворне надлежности града Краљева. 

2. Образовање унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности.  
3. Сарадња инспекцијских органа са правосудним органима, тужилаштвом, МУП-ом и републичким 

инспекцијама.  
4. Унапређење рада инспектора (Едукације, семинари, сарадња и размена искустава са другим 

Градским управама и општинама). 
 ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева задржава право измене и допуне 

Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину. 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину ће се редовно ажурирати и контролисати у 

складу са потребама. 



 

 
IV ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 
4.1.Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције: 
 

 1.Материјални положај инспектора – статус инспектора у складу са Законом о 
инспекцијском надзору и плате; 
 2. Висока стручна спрема и повећање броја инспектора ради покривености 
територије града и повећаног обима посла;  

3. Таблет или лап топ за сваког инспектора за рад на терену; 
           4. Потребан већи број инспектора, (ради веће покривености територије града због 
повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и због повећања 
административне процедуре у вођењу поступка према  надзираним субјектима и што 
адекватније примене Закона о инспекцијском  надзору);  
 5.Потребно је повећати број службених возила;  
 6.Потребна опрема за рад у зависности од инспекције (обућа, јакне, ташне); 
 7.Увођење јединсвеног информационог система за инспекције;  
 8. Доступност базе података о физичким лицима (МУП - адреса, ЈМБГ) ради 
ефикасности у раду(коришћење еУправа). 
 

4.2.Редовна размена искуства између инспекција и других државних органа    
      ради  унапређивања рада инспектора 
 

 1. Сарадња инспекцијских органа са правосудним органима, тужилаштвом, МУП-
ом, и републичким инспекцијама  
 2.Унапређење рада инспектора (Едукације, семинари, сарадња и размена 
искустава са другим Градским управама и општинама)  
 
 

V ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 

 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево задржава право измене и 
допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2021.годину. 
 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2021.годину ће се редовно ажурирати и 
контролисати у складу са потребама. 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА  
   ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

                                                                                                          Срђан Бијеловић  
 


