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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нови Бечеј 
ОПШТИНСКА УПРАВА  

Одсек за инспекцијске службе 

Комунална инспекција 

Дана: 15.01.2017.године 

број: IV 07-355-31/2018 

Жарка Зрењанина 8 

Н о в и   Б е ч е ј 
телефон 023/ 772 320 

 
Комуналнa инспекција општине Нови Бечеј на основу. Одлуке о 

комуналној инспекцији (пречишћен текст) (''Сл. лист општине Нови Бечеј'', 
бр.15/2017 ), Члан. 6 и Члана 35 Одлуке о организацији  општинске управе 
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“,број 23/16 и 18/17), на основу Закона 
о инспекцијском надзору ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2015)  подноси 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Комунална инспекција врши контролу над спровођењем закона, 

подзаконских аката и општинских одлука, а у оквиру својих надлежности. 
 

ЗАКОНИ И ОДЛУКЕ 
Закони и одлуке из надлежности комуналне инспекције у општини 

Нови Бечеј 
 

ЗАКОНИ: 

 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/11,104/16), 

 Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 
68/2015). 

 Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 
46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/2011) 

 Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07 
101/11, 93/12 и 104/13) 

 Закон о oглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016) 
 Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 

104/2016) 
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 Закон  о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) 
 Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 

36/2015), 

 Закон о општем управном поступку ("Службени лист РС", број 
18/2016), 

 Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 
98/16), 

 
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ: 

1. Одлука о комуналној инспекцији (пречишћен текст)("Службени лист 
општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

2. Одлука о одржавању чистоће (пречишћен текст)("Службени лист 
општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

3. Одлука о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката 
("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 8/2017), 

4. Одлука о канализацији (пречишћен текст)("Службени лист општине 
Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

5. Одлука о ауто такси превозу путника на територији општине Нови 
Бечеј (пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 
15/2017), 

6. Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (пречишћен 
текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

7. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј 
(пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 
15/2017), 

8. Одлука о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови 
Бечеј(пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 
15/2017), 

9. Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј 
(пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 
15/2017), 

10. Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским 
објеката на територији општине Нови Бечеј (пречишћен 
текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

11. Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима("Службени 
лист општине Нови Бечеј", бр. 8/2017), 

12. Одлука о сахрањивању и гробаљима ("Службени лист општине Нови 
Бечеј", бр. 8/2017), 

13. Одлика о снабдевању водом за пиће (пречишћен текст)("Службени 
лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

14. Одлука о коришћењу површина јавне намене (пречишћен текст) 
("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

15. Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист 
општине Нови Бечеј", бр. 11/2017), 
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16. Одлука о коришћењу делова обале и водног простора на територији 
општине Нови Бечеј (пречишћен текст)("Службени лист општине 
Нови Бечеј", бр. 15/2017), 

17. Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине 
Нови Бечеј (пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", 
бр. 15/2017) 

 
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

На основу Закона о инспекцијском надзору, ради остваривања циља 
инспекцијског надзора, инспекција је дужна да превентивно делује. 

У 2017. Години комунална инспекција је превентивно деловала у 420 
случајева где је дошло до спречених или битно умањених вероватних 
настанака штетних последица по законом заштићена добра и интересе. 
Приликом превентивног деловања инспекције, поред усмених указивања на 
радње и активности које би требало  ускладити са законима и подзаконским 
актима, инспекција је издавала и писане препоруке надзираним субјектима, 
односно акте о примени прописа. 

 Током 2017. године комунална инспекција је издала 375 писаних 
препорука. 

Током 2017 године испекција је на својој интернет страници објавила 
све законе и подзаконска акта, процедуре из своје надлежности.  

Комунална инспекција је такође током 2017. године пружала стручну 
и саветодавну помоћ лицима која су се обраћала инспекцији лично или 
путем телефона.  

Инспекција је израдила контролне листе и објавила их на интернет 
страници 

http://novibecej.rs/index.php/e-uprava/inspekcije/komunalna-
inspekcija/komunalna-liste 

Инспекција је израдила и план рада за 2018. годину  који је такође 
објављен на интернет страници. 

 
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ 

Кориштењем контролних листи током инспекцијских надзора 
утврђено је да надзирани субјекти у великој мери поштују законе и 
подзаконска акта и да је висок ниво усклађености њиховог понашања и 
поступања са законима. 
 
Комунална инспекција је током 2017 године извршила  
75 редовних инспекцијских надзора који су вршени у складу са планом 
инспекцијског надзора, 
9  ванредних инспекцијских надзора, 
95  Контролних инспекцијских надзора. 
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У сарадњи са Полицијском станицом Нови Бечеј инспекција је 
учествовала у заједничким координираним акцијама контроле радног 
времена угоститељских и трговинских објеката и такси превоза путника. 
 
МАТЕРИЈАЛНИ ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ РЕСУРСИ 

Послове надзора из надлежности комуналне инспекције у 2017. 
години  обављала су три извршиоца, 1 инспектор са високом стручном 
спремом 1 инспектор са вишом стручном спремом и 1 комунални референт 
са средњом стручном спремом,  

Инспекција је током 2017. године за потребе рада на терену 
користила најчешће возило марке Лада Нива, а повремено и друга возила у 
случајевима када поменуто возило није било доступно. Инспекција је од 
опреме користила три стона рачунара, три фотоапарата и камеру, два 
штампача (ласерски колор штампач и црно бели) један стони телефон и два 
службена мобилна телефона као и три приватна мобилна телефона.  
  
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПЦИ 

У 2017. години поднете су две жалбе на решења комуналне 
инспекције које су прослеђене другостепеном органу на одлучивање. 

Број другостепених поступака   2   (У поступку решавања) 
Управних спорова који су се односили на рад инспекције није било 

 
ОБУКЕ 

Оба комуналана инспектора су у јануару 2017. године у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе у Београду положила стручни испит 
за инспекторе. 

Инспектори су такође у октобру 2017. Похађали и завршили 
дводневну обуку у Зрењанину везано за прримену новог Закона о управном 
поступку и добили сертификате. 
 
ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 

У 2017 години комунална инспекција је поднела 6 иницијатива за 
измене општинских одлука 
 
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Комунална инспекција води евиденцију о свом раду у писаном облику, а 
устројила је и сопствену електронску евиденцију података,  
 
ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПЦИ И ПРЕКРШАЈНИ НАЛОЗИ 

Комунална инспекција је у 2017. години поднела против надзираних 
субјеката који своја понашања и поступања нису ускладили са законом. 
 
10 Захтева за покретање прекршајног поступка код надлежног прекршајног 
суда 
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Суд је до израде извештаја пресудио у 7 поступака  
 
Комунална инспекција је поднела и једну жалбу Апелационом суду              
(жалба је у поступку решавања)         
 

Као последица измене Закона о прекршајима почетком априла 2017. 
Године Комунална инспекција општине Нови Бечеј је кренула са издавањем 
прекршајних налога надзираним субјектима који своја понашања и 
поступања нису ускладили са законом.  
Инспекција је током 2017. године издала  55 прекршајних налога у којима је 
изрекла казне надзираним субјектима у фиксном новчаном износу, а укупна 
вредност изречених новчаних казни износи 1.547.000,00 динара 
 
УВИЂАЈИ  

Ради утврћивања чињеничног стања Комунална инспекција је током 
године извршила преко 700 увићаја на терену на територији општине Нови 
Бечеј и обавила 215 усмених расправа.  
 

Инспекција је током 2017. године  радила на  528 предмета.  издато 
је 348 препорука, решења и аката о примени прописа физичким и правним 
лицима  
Решења и акти су издата за :  

 

 Пољопривредне машине, возила, камиони на јавној површини 24 
предмета 

 Радно време угоститељских тргов. и занатских објеката. 40 преднета 

 Одржавање кишних канала и пропуста и испуштање отпадних вода ; 
19  предмета. 

 Орезивање и вађење стабала из дрвореда, одржавање травњака ;61 
предмет. 

 Одржавање чистоће и остављање ствари и робе на површини јавне 
намене 108 предмета. 

 Уклањање грађевинског материјала, шута, стајњака са јавне. 
површине ; 79 предмета.  

 Продаја ван пијачног простора 13 предмета. 
 Коришћење површина јавне намене ; 36  предмета. 

 Оштећење јавне површине ;11 предмета. 
 Прикључење на фекалну канализацију; 13 предмета. 
 Такси превоз путника; 19 предмета. 
 Држање  и кретање домаћих животиња(пси ,пчеле живина, 

напасанје) ; 51 предмет. 

 Непрописно паркирање 11 предмета 

 Закон о становању и одржавању зграда 3 предмета 

 Оштећење пута 9 предмета 
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 Извештаји,обавештења, контролне листе, информације другим 
органима и службама и остало  44 предмета. 

 
 

Осим побројаних редовних активности, комунална инспекција је била 
ангажована и на другим ванредним пословима који су излазили из 
делокруга рада комуналне инспекције. Премеравање објеката у случајевима 
када се странка не слаже са примљеним пореским решењем, учешће у раду 
скупштинских комисија, послови везани за синдикат, послови везани за 
одбрану ... 
 

Током 2017. године Комунална инспекција је остварила пуну сарадњу са 
другим органима. Сарадња је остварена  са јавним предузећима на 
територији општине Нови Бечеј, са месним заједницама Нови Бечеј, Ново 
Милошево, Кумане и Бочар, са Полициском станицом Нови Бечеј, 
туристичком организацијом Нови Бечеј и са другим организацијама и  
општинским и републичким инспекцијама.  

 
Комунална Инспекција  

 
 Комунални инспектор I 

Александар Карапанџа 
 
 

Комунални инспектор II  
       Ђорђе Вујацков  

 
 

Комунални референт  
        Сава Пејин 


