ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ ПОСЛОВЕ,
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОШПТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
План рада инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове , Општинске управе општине
Власотинце садржи општи приказ планираних задатака и послова у току 2018.године, непосредне примене
закона и других прописа, те праћење стања на територији општине Власотинце из области комуналне
делатности и послова поверених јединицама локалне самоуправе у складу са одредбама Закона о трговини
(''Сл. гласник РС'', бр. 53/2010 и 10/2013).
Сврха доношења Плана рада Одељења, је повећање ефективности и транспарентности, спровођење
инспекцијског надзора и решавањe у управним стварима у првом степену, праћење стања и предлагање мера
за унапређење стања на терену на територији општине Власотинце, превентивно деловање инспекције као
једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора. План рада инспекцијског надзора, садржи опште
и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке и 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, рокове у којима се задаци односно активности морају обавити, као и
одговорност за спровођење активности, односно задатака, врсту активности и др.
Циљеви Плана рада инспекцијског надзора су непосредна примена закона и других прописа
тј.планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за
спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим
ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и друге
елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. План инспекцијског надзора садржи
податке и о специфичним циљевима који се планирају остварити у датом периоду, одговорност за
реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати.
Инспекцијски надзори и службене саветодавне посете спроводе се употребом метода и техника како
је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, уз обавезно
коришћење контролних листа.
Послове из надлежности инспекције врше инспектори. Инспектор је самосталан у раду у границама
овлашћења утврђених законом и одлукама општине Власотинце, а за свој рад је лично одговоран. Инспектор
има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
-Изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи,
органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су
неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној дужности, и да их копира, у
складу са законом;
- Изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификују
овлашћена лица у надзираном субјекту, друга запослена или радно ангажована лица, физичка лица која су
надзирани субјекти, сведоци, службена лица и заинтересована лица, као и физичка лица затечена на месту
надзора;
- Узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника, односно ов-лашћених
лица у надзираном субјекту - правном лицу и других запослених или радно ангажованих лица, сведока,
службених лица и заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски
надзор;
- Наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције,
уговори и друга документација надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их
надзирани субјекат поседује и чува;
- Врши увиђај, односно прегледа и проверава локацију, земљиште, објекте, пословни и други нестамбени
простор, постројења, уређаје, опрему, прибор, возила и друга наменска превозна средства, друга средства
рада, производе, предмете који се стављају у промет, робу у промету и друге предмете којима обавља
делатност или врши активност, као и друге предмете од значаја за инспекцијски надзор;

- Узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања, у складу са посебним
законом и прописима донетим на основу закона;
- Фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су предмет
надзора;
- Предузима друге радње ради утврђивања чињеничног стања према Закону о инспекцијском надзору („Сл.
Гласник РС“, бр. 36/15) и посебном закону.
Циљ активности инспекције је да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди
законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне
последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе.
Однос извршених редовних и ванредних надзора:
- редован- планиран- врши се према годишњем плану инспекцисјког надзора свакодневно у трајању од три
сата
- ванредан- 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
(пријаве грађана, Систем 48, телефонски позиви и електронским путем)
- допунски- 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
- контролни- врши се ради утврђивања извршених мера које су предложене или наложене над надзираним
субјектом у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, увидом у акте,
податке и документацију надзираног субјекта.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија инспекције, на лицу места и
састоји се од непосредног увида у земљиште, објекте, постројења, уређаје, просторије, возила и друга
наменска превозна средства, предмете, робу и друге предмете, акте и документацију надзираног субјекта.
Одељење за инспекцијске послове има једног извшиоца на месту комуналног инспектора који поред
послова из изворне надлежности обавља и поверене послове у складу са одредбама Закона о трговини („Сл.
гласник РС“, бр. 53/10 и 10/13).
Активности у Одељењу за инспкекцијске послове комуналне инспекције у току 2018. године
организоваће се у сарадњи са другим надлежним инспекцијама, правосудним органима и МУП-ом. Послови
Одељења за инспекцијске послове (комунална инспекција) обухваћени су у табеларном приказу Плана и
програма рада.
Комунални инспекторобавезан је да сходно одредбама Закона и других подзаконских прописа врше
редовну контролу стања на територији општине Власотинце у складу са овлашћењима.
Програмска активност: Инспекцијски надзор
Програмска активност: ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Назив
Одељење за инспекцијске послове
- Комунална инспекција
Програм(коме припада)
Општинска управа Власотинце
355
Функција
1. Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016)
2. Одлука о комуналиним делатностима на територији општине Власотннце („Сл.гласник града Лесковца“ бр.11/13)
3. Одлука о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на површинама јавне
намене na територији општине Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'', бр. 14/15)
Правни основ
4.. Одлука о условима за држање домаћих животиња на територији општине Воасотнце (''Сл. гласник општине
Лесковац'', бр.4/06,17/06 и ''Сл. гласник града Лесковца'', бр.1/17)
5. Одлука о радном времену угоститељских трговинских знтаских и објеката за приређивање игара за забаву и игара
на срећу (''Сл. гласник општине Лесковац'', бр.3/10 и 17/17)

Одговорно лице

Опис

Циљ 1

6. Закон о трговини (''Сл. гласник РС'', бр. 53/2010 и 10/2013)
7.Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016),
8. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16),
9. Закона о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/16) и осталим законима који регулишу ову област.
Начелник Општинске управе Власотинце
Надзор: Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори. Комунални инспектор је
самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и одлукама општине Влассотинце, 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, подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка и доноси друге акте у складу са законом.
Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области примене прописа утврђених
законом и одлукама општине Власотинца у области обављања комуналних делатности као и у области инспекцијског
надзора у складу са Законом о трговини (''Сл. гласник РС'', бр. 53/2010 и 10/2013).
Ниво законитости у константном и функционалном обављању комуналних Базна вредност
2017
делатности

Индикатор 1.1
Укупан број извршених инспекцијских надзора
Проценат надзора без утрвђених неправилности
Алтернатива:
Индикатор 1.1

Индикатор 1.2

Коментар: Тенденција смањења броја нелегалних корисника комуналних услуга,
одржавање комуналног реда и смањење броја нерегистрованих субјеката
Однос извршених редовних и ванредних надзора
Редован - планиран инспекцјски надзор се врши свакодневно у трајању од три
сата .
Ванредан инспекцијски надзор се врши због предузимања „хитних мера ради
спречавања или отклањања непосредне опасности, по представкама странака,
Систем-а 48, телефонских позива и електронским путем
Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом
захтева надзираног субјекта
Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које
су предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или
ванредног инспекцијског надзора.
Канцеларијски инспекцијски надзор се врши у службеним просторијама
инспекције, увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта.
Израда извештаја о раду сваког инспектора појединачно и комуналне инспекције
у целини за претходни период.
Контрола продаје робе у складу са Законом о трговини.
Архивирање пописа аката који се воде под бр 355
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СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ

Шта желимо
постићи?

1.

2.

3.

4.

Спровођење
Закона и Одлука
Општине Власотинце у
комуналној
области

Предузимање мера и
контрола постављања
мањих монтажних
објеката на
површинама јавне
намене на територији
општине Власотинце баште угоститељског
објекта.

Предузимање мера и
контрола постављања
мањих монтажних
објеката на
површинама јавне
намене на територији
општине Влассотинце привременог монтажног
објекта - киоска.

Предузимање мера и
контрола постављања
мањих монтажних
објеката на
површинама јавне
намене на територији
општине Власотинце покретних објеката и
уређаја

ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ

ИНДИКАТОРИ
РЕЗУЛТАТА

Како ћемо постићи
специфичне циљеве?
Које специфичне
задатке/активности морамо
предузети?
Редовни, ванредни,
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом и МУП-ом

Како меримо
задатке/
активности?

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом иМУП-ом

ОДГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИ
ОНА
ЈЕДИНИЦА

РОК У КОЈЕМ СЕ
ЗАДАТАК/
АКТИВНОСТ
МОРА ОБАВИТИ

ДОКУМЕНТИ

Ко је
одговоран за
спровођење
активности и
задатака?
Одељење за
инспекцијске
послове

Када
активности/
задатак мора
бити завршен?
Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Закони и
Одлуке
Опшине
Власотинце

Индикатор резултата је број:
1 издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу.

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом и МУП-ом

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом, МУП-ом

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу.

Закони и
прописи
донети на
основу истих
и Одлука о
постављању
мањих
монтажних
објеката на
површинама
јавне намене
на територији
општине
Власотинце
(„Сл. гласник
града
Лесковца“,
бр.14/ 15)
Закони и
прописи
донети на
основу истих
и Одлука о
постављању
мањих
монтажних
објеката на
површинама
јавне намене
на територији
општине
Власотинце
(„Сл. гласник
града
Лесковца“,
бр.14/ 15)
Закони и
прописи
донети на
основу истих
и Одлука о
постављању
мањих
монтажних
објеката на
површинама
јавне намене
на територији
општине
Власотинце
(„Сл. гласник

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима,
6. донетих закључака
7. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка по службеној
дужности,
8. издатих прекршајних налога
и донетих других аката.

НАПО
МЕНА

5.

6.

7.

8.

Предузимање мера и
контрола постављања
мањих монтажних
објеката на
површинама јавне
намене на територији
општине Власотинце других монтажних
објеката.

Предузимање мера
и контрола радног
времена у одређеним
делатностима и на
одређеним пословима

Предузимање мера
и контрола радног
времена угоститељских
објеката и објеката
забавног карактера

Предузимање мера
и контрола услова
држања домаћих
животиња на
територији општне

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом, МУП-

Индикатор резултата је број:
1.издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
МУП-ом

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Редовни и ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама,
правосудним органима,
тужилаштвом, МУП-ом
Изрицање мера, по
поднетим извештајима
МУП-а РС

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу.

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама,
правосудним органима,
МУП-ом .

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

града
Лесковца“,
бр.14/ 15)
Закони и
прописи
донети на
основу истих
и Одлука о
постављању
мањих
монтажних
објеката на
површинама
јавне намене
на територији
општине
Власотинце
(„Сл. гласник
града
Лесковца“,
бр.14/ 15)
Закони и
прописи
донети Закна
основу истих
и Одлука о
радном
времену
угоститељских
,трговинских,
занатских
објеката и
објкеата за
приређивање и
игара за забаву
и игара на
срећу („Сл.
гласник града
Лесковца“,
бр.3/110 и
17/17)
Закони и
прописи
донети Закна
основу истих
и Одлука о
радном
времену
угоститељских
,трговинских,
занатских
објеката и
објкеата за
приређивање и
игара за забаву
и игара на
срећу („Сл.
гласник града
Лесковца“,
бр.3/110 и
17/17))
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука о
условима за
држање
домаћих
животиња на
територији
општине
Власотинце
(„Сл. гласник
општине
Лесковац“, бр.
5/02,12/03,
17/04 и 13/05 и
''Сл.гласник

града
Лесковца'',
бр.11/13 )

9.

Контрола одржавања
комуналног реда и
предузимање мера по
питању:
1. Уређења спољних
делова зграде,
2. Постављања објеката рекламних ознака и сл.
објеката
3. Објеката, уређаја и
опреме
4. Уређеност површина
5.Уређеност
површина
око зграде и ограде

10.

Контрола одржавања
објеката:
- јавних чесми,
- фонтана,
- јавних тоалета
- опреме за игру и
рекреацију
- клупа и сл. објеката
у складу са Оперативним
планом и предузимање
мера.

11.

12.

13.

Контрола обављања
комунаалне делатности
одржавања пијаца од
стране вршиоца
дужности, у складу са
Оперативним планом и
предузимање мера.

Контрола одржавања
комуналног реда и
предузимање мера по
питању:
1. Уређење спољних
делова зграде,
2. Коришћење површине
јавне намене и површине
у јавном коришћењу,
3. Постављање објеката рекламне ознаке и сл.
објекти
4. Објекти, уређаји и
опрема
5. Уређеност површина
6.Контрола
остављања
возила и других ствари
на површинама јавне
намене и површинама у
јавном коришћењу
7.Уређеност
површина
око зграде и ограде
Контрола одржавања
комуналног реда и
предузимање мера по
питању коришћења
површине јавне намене и
површине у јавном
коришћењу

Редовни, контролни и
допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом.

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор, као и
сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом.

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Редовни, контролни и
допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)

Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне

14.

15.

16.

17.

18.

`19.

Контрола уређености
површина јавне намене
око згрда у оквиру
просветних установа и
предузимање мера, у
складу са Оперативним
планом

Контрола одржавања
комуналног реда и
предузимање мера по
питању раскопавања
површина јавне намене

Предузимање мера и
контрола заштите
чистоће на јавним
површинама од стране
вршиоца комуналне
делатности ЈКП
„Комуналац“
Власотинце
1.Сакупљања, одношења
и депоновања смећа
2. Континуитета
комуналне услуге .

Предузимање мера и
контрола заштите
чистоће на јавним
површинама од стране
вршиоца комуналне
делатности:
1.Сакупљање, одношење
и депоновање смећа
2. Континуитет
комуналне услуге

Контрола уређивања и
одржавања гробља од
стране вршиоца
комуналне делатности
у складу са Оперативним
планом и предузимање
мера.

Контрола уређивања и
одржавања гробља од
стране вршиоца
комуналне делатности

МУП-ом.

субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом.
Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.
Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор.

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима
и других аката..

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок

Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и

и предузимање мера

20.

21.

22.

23.

24.

Контрола уређивања и
одржавања гробља од
стране корисника и
предузимање мера

Предузимање мера и
уклањање непрописно
паркираних возила

Предузимање мера и
контрола одржавања
јавних паркиралишта
од стране вршиоца
комуналне делатности,
у складу са Оперативним
планом и предузимање
мера.

Предузимање мера и
контрола одржавања
јавних паркиралишта
од стране вршиоца
комуналне делатности

Предузимање мера и
контрола поштовања
кућног реда у
стамбеним зградама

контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом и комуналном
полицијом.
Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом и комуналном
полицијом

надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих прекршајних налога,
7. позива надзираним
субјектима
и других аката.

назначен у
решењу

Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.
Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
донетих решења
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима,
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Службене саветодавне
посете, редовни, контролни
и допунски теренски и
канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих прекршајних налога,
6. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих прекршајних налога,
6. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

По поднетим
представкама

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
2. донетих решења
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Ванредни (по представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
МУП-ом и комуналном
полицијом

25.

26.

27.

28.

29.

Предузимање мера и
контрола уређења и
одржавања паркова,
зелених и рекреационих
површина:
1. Заштита зелених
површина посебне
намене,
2. Заштита зелених
површина.

Предузимање мера и
контрола уређења и
одржавања паркова,
зелених и рекреационих
површина, од стране
вршиоца комуналне
делатности, у складу са
Оперативним планом и
предузимање мера.

Предузимање мера и
контрола услова и
начина организовања
послова коришћења
комуналних
услуга и обавезе
вршиоца комуналне
делатности

Предузимање мера и
контрола услова и
начина коришћења
комуналних услуга:
1.спајање водоводних
инсталација са јавним
водоводом
2.спајање унутрашњих
инсталација са уличном
канализационом мрежом,
у складу са прописима о
водоводу и канализацији

Контрола обављања
остале трговине на
мало ван продајног
објекта личним
нуђењем и
предузимање мера по
питању:
1.Поседовања писане
изјаве;
2. Вођења евиденције;
3. Декларисања робе .

надлежним органима,
МУП-ом и комуналном
полицијом.
Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
правосудним органима,
надлежним органима,
МУП-ом и комуналном
полицијом
Службене саветодавне
посете, редовни, ванредни
(по представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор као и сарадња са
другим надлежним
инспекцијама, МУП-ом и
комуналном полицијом.

Лесковца“, бр.
11/13)
Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих прекршајних налога,
6. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама и
надлежним органима.

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења о
отклањању недостатака,
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих прекршајних налога,
6. позива надзираним
субјектима
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Инспекцијски надзор на
терену, ванредни
инспекцијски надзор (по
представкама
и представкама поднетим
путем „Систем 48“) као и
сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
другим надлежним
органима, правосудним
органима, МУП-ом .

Индикатор резултата је број:
1. издатих прекршајних налога
2. донетих решења
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
и других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама,
временски рок
назначен у
решењу

Закони и
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)
Закони и
Закони и
прописи
донети на
основу истих и
Одлука
комуналним
делатностима
на територији
опшитнне
Власотинце(„
Сл. гласник
града
Лесковца“, бр.
11/13)

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
правосудним органима,
МУП-ом

Индикатор резултата је број:
1. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка по службеној
дужности,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама

Закон о
трговини (''Сл.
гласник РС'',
бр.53/2010 и
10/2013), други
Закони и
прописи
донети на
основу истих

30.

31.

32.

Контрола обављања
остале трговине на
мало ван продајног
објекта у преносивим
објектима типа киоска,
тезге, штанда и др. и
предузимање мера по
питању:
1.Вођења евиденције;
2.Декларисања робе;
3.Истицања цена;
4.Продајних подстицаја;
5.Истицања пословног
имена;
6.Истицања радног
времена.

Контрола обављања
остале трговине на
мало ван продајног
објекта са покретних
средстава или опреме
(амбулантна трговина),
у складу са Законом и
предузимање мера

Контрола истицања и
придржавања радног
времена и предузимање
мера

33.

Контрола истицања
пословног имена и
предузимање мера

34.

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

35.

Спровођење
редовних,
ванредних

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
правосудним органима,
МУП-ом.

и других аката.
Индикатор резултата је број:
1. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка по службеној
дужности,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.
Индикатор резултата је број:
1. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка по службеној
дужности,
2. донетих решења о
отклањању недостатака,
3. дописа упућених другим
надлежним органима,
4. сачињених службених
белешки,
5. сачињених обавештења,
6. издатих позива надзираним
субјектима,
7. донетих закључака
8. донетих решења о забрани
и других аката.
Индикатор резултата је број:
1. донетих решења
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима,
6. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка
7. издатих прекршајних налога
и донетих других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама.

Закон о
трговини
(''Сл. гласник
РС'', бр.53
/2010 и
10/2013),
други Закони
и прописи
донети на
основу истих

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама.

Закон о
трговини
(''Сл. гласник
РС'', бр.53
/2010 и
10/2013),
други Закони
и прописи
донети на
основу истих

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама.

Закон о
трговини
(''Сл. гласник
РС'', бр.53
/2010 и
10/2013),
други Закони
и прописи
донети на
основу истих

Индикатор резултата је број:
1. донетих решења
2. дописа упућених другим
надлежним органима,
3. сачињених службених
белешки,
4. сачињених обавештења,
5. издатих позива надзираним
субјектима,
6. поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка
и донетих других аката.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано и по
поднетим
представкама.

Закон о
трговини
(''Сл. гласник
РС'', бр.53
/2010 и
10/2013),
други Закони
и прописи
донети на
основу истих

Поштовање законских
рокова и њена
примена

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Израда месечног,
шестомесечног, годишњег
извештаја

64 сати рада комуналног
инспектора

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Презентација резултата
рада путем званичног сајта
града
Спровођење редовно
планираних инспекцијских
надзора у складу са Планом

20 сати рада комуналног
инспектора

Одељење за
инспекцијске
послове
Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
правосудним органима,
МУП-ом.
Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
правосудним органима,
МУП-ом .
Редовни, ванредни (по
представкама и
представкама поднетим
путем „Систем 48“),
контролни и допунски
теренски и канцеларијски
инспекцијски надзор,
превентивни инспекцијски
надзор, службене
саветодавне посете,
као и сарадња са другим
надлежним инспекцијама,
надлежним органима,
правосудним органима,
МУП-ом.
Праћење промена
законских прописа и
одлука града

163 дана планираног
инспекцијског надзора

Континуирано

Примена
Закона о
инспекцијском
надзору

Примена
Закона о
инспекцијском

допунских и
канцеларијских
инспекцијских надзора
у комуналној области

36.

Обрада и анализа
података о
обављеном
инспекцијском
надзору

37.

Припрема и
извршавање
осталих редовних
послова у оквиру
инспекцијског
надзора

38.

Превентивно
деловање
инспекције

инспекцијског надзора

Спровођење ванредних,
допунских и
канцеларијских
инспекцијских надзора

Обрада и анализа броја
сачињених записника,
изречених пресуда
прекршајних налога,
донетих решења,
закључака, уплаћених
новчаних казни у
прекршајном поступку
Координација рада у
оквиру Општинске управе
Власотинце за
инспекцијске
послове, отварање
предмета, праћење рока
извршења истог и друге
техничке припреме
Правовремено
информисање
јавности :
1. Објављивањем важећих
прописа, планова
инспекцијског надзора и
контролних листа
2. Пружањем стручне и
саветодавне подршке
надзираном субјекту или
лицу које остварује
одређена права у
надзираном субјекту или у
вези са адзираним
субјектом,
3.Предузимање
превентивних
инспекцијских надзора
4.Постављање
информација на званичан
Веб сајту
инспекције
Коментар: превентивним
деловањем инспекције
утиче се на смање ризика
односно
штетних последица и
вероватноће њеног
настанка.

надзору

По представкама грађана и
представка поднетим путем
„Систем 48“,
електронске поште,
изјављених телефонским
путем, по службеној дужности
и поводом захтева надзираног
субјекта.
Бројчана и стручна
анализа, дневна,
седмична, месечна,
шестомесечна и
годишња на нивоу
Одсека.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Примена
Закона о
инспекцијском
надзору

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Примена
Закона и
прописа
донетих на
основу истих

Број новоотворених
предмета, прекршајних
налога, остварен број
састанака у оквиру
Одсека.

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

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

Одељење за
инспекцијске
послове

Континуирано

Примена
Закона,
уредби,
одлука,
правилника и
прописа
донетих на
основу истих
Примена
Закона
уредби,
правилника

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ (КОМУНАЛНА ИНСПКЦИЈА) ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Критични
ризик
Висок ризик
Средњи ризик
Низак ризик
Незнатан ризик

1
1

2
3
4
5

2

3
ЛЕГЕНДА

4

5

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
ПИЈАЦЕ
КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА
ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА,
ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ
ПРОИЗВОДЊА(САКУПЉАЊЕ,ПРЕЧИШЋАВАЊЕ) И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ,
ОБАВЉАЊЕ ОСТАЛЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену:
1. Материјални положај инспектора
2. Приступ интернету
3. Потребна опрема за рад инспекције
4. Увођење јединсвеног информационог система за инспекције
У циљу унапређивања рада инспектора неопходна је боља сарадња и размена искуства са другим
инспекцијама и другим државним органима, већа сарадња инспекцијских органа са правосудним
органима и тужилаштвом, као и обука инспектора ради ефикаснијег рада на терену, како би се
ускладио инспекцијски надзор са одредбама Закона о инспекцијском надзору и квалитетне примене
нових института и решења.

