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1. Превентивно деловање (број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних 

последица по законом заштићених добара,права и интересе): 
 

Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  није имала писмених захтева од стране 

надзираних субјеката за превентивно деловање, а тежиште је дала на превенцију, информисање и пружање 

стручне помоћи где је свакодневно било телефонских позива,странке су лично долазиле у службене просторије 

комуналног и саобраћајног инспектора и информисале се о законским условима у вези комуналне  и саобраћајне 

области    или обраћања е-поштом . 

Надзираним субјектима посебно је указивано на њихове обавезе везано за примену одредби важећих 

законских прописа. Превентивно деловање инспекције комуналне инспекције и инспекције за саобраћај и путеве 

остварено је и кроз информисање јавности о инспекцијском раду објављивањем Плана инспекцијског надзора.  

 

2. Обавештавање јавности,пружање стручне и саветодавне подршке,издавање аката о примени прописа 

,службене саветодавне посете и превентивни инспекцијски надзори( број и облици ових активности): 
 

- Превентивно деловање инспекције остварује се правовременим информисањем јавности о инспекцијском раду, 

објављивања важећих прописа комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве је објавила на интернет 

страници општине Бачка Топола,: 

- прописе по којима поступа комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве  

- модели аката представки(пријава) инспекцији  

- Комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве је објавила  контролне листе,у складу са Законом о 

инспекцијском надзору и  ажурирала и усаглашавала са изменама на сајту  www.btopola.org.rs 

 

 

 

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, 

који се мери помоћу контролних листи: 

-Редовни инспекцијски надзори вршени су у складу са издатим налозима за инспекцијски надзор а 

надзирани субјекти су о планираном инспекцијском надзору обавештени на прописани начин. 

Инспекцијски надзор је вршен према контролним листама објављеним на сајту. 

Контролне листе се примењују  у поступку редовног инспекцијског надзора, те их је комунална 

инспекција и инспекција за саобраћај и путеве    користила у своме раду.  Приликом контроле се увек  

користе контролне  листе. 

У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености поступања надзираних субјеката са прописима, 

Око 80 %  

 

 

4. Корективно деловање инспекције (број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићених добра,права и интересе): 

 

Инспекцијски надзор је извршен у различитим областима током којих је кроз налагање мера отклоњено 

или битно умањена настала штетна последица по комуналнe делатности и саобраћај огледа се кроз  

инспекцијске надзоре у извештајном периоду. Вршени су ванредни теренски инспекцијски надзори код 

регистрованих правних субјеката у погледу контроле спровођења мера личне заштите ради спречавања 

или сузбијања ширења заразне болести Covid -19, контроле су вршене скоро свакодневно  радним данима, 

записнички је констатовано затечено стање. По  писменом захтеву странака вршена је контрола дрвећа на 

јавним површинама. Записнички је констатовано стање на лицу места и издата су решења за уклањање 

дрвећа код којих су успуњени прописани услови  за уклањање са јавне површине.   

Редовним инспекцијским надзором   у погледу чишћења снeга и леда са јавних површина  код  јавних 

предузећа у општини Бачка Топола нису уочене неправилности  током редовног инспекцијског  надзора 



По  писменoм захтеву странака вршена је контрола јавних површина и контрола држања домаћих 

животиња у општини Бачка Топола. Записнички је констатовано стање на лицу места, подносиоци 

представки су писмено обавештавани о затеченом стању и предузетим мерама.   

   По  писменом захтеву начелника одељења за просторно планирање, урбанизам,грађевинарство,заштиту 

животне средине, комунално стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка Топола,извршена је 

контрола појединих  стамбених заједница у Бачкој Тополи и провера да ли су стамбене заједнице уписане 

у регистар стамбених заједница, односно да ли су  изабрале управника или професионалног управника  у 

складу са Законом о становању и одржавању зграда ( Сл. гласник РС, бр.104/2016 и 9/2020 и др. закон).   

Записнички је  констатовано стање и наложене су мере за отклањање незаконитости   и издата су Решења 

контролисаним стамбеним заједницама да се региструју у складу са Законом о становању и одржавању 

зграда. 

Редовним инспекцијским надзором надзираних субјеката који нису поседовали одобрење надлежног 

органа за постављање и заузеће јавних површина постављањем  мањих монтажних објеката , рекламних 

паноа,  којим им је наложено да, покрену поступак за прибављање одобрења надлежног органа општинске  

управе.На основу наложених мера надзирани субјекти  су  покренули процедуру за добијање  одобрења за 

заузеће јавне површине,  кроз укупан број донетих записника са наложеним мерама за отклање уoчених 

неправилности- 37 записника са  наложеним мерама  

 

 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 
 

Током вршења инспекцијског надзора   комунална инспекција и инспекција за саобраћај и путеве     је извршила 

инспекцијске надзоре код  нерегистрованих лица у складу са Законом о инспекцијском надзору. 

У циљу  спречавања и сузбијања заразне болести Covid-19   организована је скоро свакодневна  контрола, радним 

данима контрола поштовања Закона о заштити становништва од заразних болести, као и поштовање Уредбе о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19, физичка лица купци  у малопродајним објектима  

контролисана су у погледу придржавања прописаних мера ,ношење заштитних маски,поштовање прописане 

дистанце и других прописаних мера  

  усменим  налогом  надзираним субјектима је налагано да  отклоне уочене неправилности.  ,  

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству: 
У складу са Законом о инспекцијском надзору, у циљу уједначавања рада комуналнe инспекцијe и инспекција за 

саобраћај и путеве     у надзорима су коришћене контролне листе које се налазе на сајту општине Бачка Топола.  

Као и консултације са покрајинским и републичким органима, општинама и градовима  24  консултација.  

Консултације  у вези поступања  у одређеним предметима размена искуства   ради уједначења    поступања  од 

стране инспектора. 

7. Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора,нарочито у односу редовних и 

ванредних инспекцијских надзора, (број редовних и ванредних инспекцијских надзора ): 

 

Планом 2021 године  одређено је  40 редовна инспекцијска надзора. Извршена су 43 редовна надзора, број 

ванредних инспекцијских надзора   био је 149.  Контролних инспекцијских надзора било је 6 , допунских налога 

за инспекцијски надзор  није било.   

 

 

 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције (број 

заједничких инспекцијских надзора ,које инспекције су учествовале у инспекцијском надзору и област 

надзора ): 

 



У овом периоду  извршен је један   заједнички инспекцијски надзор са општинским грађевинским инспектором у 

вези радова на фасади грађевинског објекта у Бачкој Тополи и два   заједничка инспекцијска надзора са 

општинским  инспектором заштите  животне средине у вези представке која се односи на контролу услова 

држања домаћих животиња у Бачкој Тополи. улица Чепе Имре  и у вези представке која је прослеђена  од стране 

Министарства заштите животне средине,Сектор за надзор и преветивно деловање у животној средини ,а која се 

односила на велику локву која се налазила на улазу у насеље Томиславци у општини Бачка Топола . 

9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу инспекцијског 

надзора: 

Службени аутомобил, ,штампач и лаптоп. 

10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 
Комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве  је благовремено и одговорно  приступила 

спровођењу Закона о инспекцијском надзору. Приликом поступања испоштовани су рокови за поступање 

инспекције-Комунални инспектор и инспектор за саобраћај и путеве  по пријему писмених пријава упућених 

преко писарнице општинске управе Бачка Топола, телефонских пријава или оних које стижу електронском 

поштом излази  на терен како би на основу процене степена ризика одлучивао о покретању инспекцијског 

надзора и предузимању мера из своје надлежности о чему се обавештава подносиоца представки, а узимајући у 

обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико се процени и утврди висок и 

критичан ризик, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну 

средину, безбедност или комунални ред. 

11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака и њихов 

исход): 
Није  било другостепених поступака у наведеном периоду 

12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције (број  притужби и на шта се односи): 

Није било притужби на рад инспектора у наведеном периоду 

13. Програми стручног усавршавања који су похађали инспектори (тема стручног усавршавања): 

 Стручно усавршавања путем Вебинара : 

-Учествовање на on-line семинару „Обука за управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу (енг. Road 

Safety Management  који је одржан  у априлу месецу 2021. године. 

-Процесни аспекти инспекцијског надзора и  oдговорност и заштита инспектора у децембру 2021, године 

 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 
Није било иницијативе за изменом и допунама закона и других прописа: 

15. Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему: 

Провера ажурности плана инспекцијског надзора за 2021 годину и контролних листи објављених 

контролних листа на сајту општине Бачка Топола. 

16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

Комунална  инспекција инспекција за саобраћај и путеве  у вршењу  послова инспекцијског надзора поступа у 

складу са законом прописаним правима, дужностима и овлашћењима.  

 Уочене су мање неправилности код поступања регистрованих правних лица издавани су налози усменим и  

писменим путем да се уочене неправилности отклоне. За  уоченa кршења законских прописа поднети су захтеви 

за покретање прекршајног поступака.  

17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,пријавама за 

привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција. 
 

Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка, један поступак је обустављен,    три поступка су   у 

току.  

 

18. Остали послови које је инспектор обављао  за друга одељења, комисија  и сл.(број предмета и област) 

 

- Рад у Комисији за стручну оцену понуда за Јавну набавку и изради конкурсне документације за обаљање 

делатности – Уништавање комараца и крпеља.   

-Рад у комисији за спровођење  јавног приватног партнерства , превоз путника у општини Бачка Топола 



-Рад на терену,контрола  одржавања  јавних зелених  површина које су предвиђене за третирање крпеља  у Бачкој 

Тополи,комуникација мејловима са представником предузећа   „Орис“ доо Сомбор у вези  сузбијања крпеља . 

Телефонским путем су обавештени представници месних заједница и пчеларских организација у општини Бачка 

Топола о предстојећем сузбијања крпеља. 

- Припрема за Рад  у вези сузбијања комараца на територији општине Бачка Топола за 2021 годину, Третман  

одраслих форми комараца извршен је 02.07.2021 године.  

Рад у комисији за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2021. годину у општини Бачка Топола ( октобар 2021 године)  

 

Израда и достава недељних извештаја Министарству државне управе и локалне самоуправе спроведеним 

инспекцијским контрола у вези Covid-19    

Израда и достава дневних извештаја и недељних планова начелнику Севернобачком округу о спроведеним 

инспекцијским контрола и  недељним плановима инспекцијске конроле  у вези Covid-19    

Израда планова и извештаја   о инспекцијским контролама  током суботе и недеље који су достављани путем 

мејла начелнику севернобачког округа, председнику општине Бачка Топола и заменику председника општине 

Бачка Топола извештаји су достављали током октобра месеца 2021. године. 

У току 2021 године извршене су  177   инспекцијске контроле  у вези Covid-19 прописаних мера, у 123 контроле је 

сачињен записник о инспекцијском надзору , службене белешке  су  сачињене   приликом  54 контроле.   

  

-Договор код начелника Севернобачког округа око решавања проблема номадске испаше у општини Бачка 

Топола, рад на терену са Републичким ветеринарским инспектор и пољочуваром у вези решавања проблема 

номадске испаше у општини Бачка Топола у новембру месецу 2021 године. 

 

-Обилазак терена  са републичким ветеринарским инспектором и пољочуварем који су вршили на терену 

контролу номадске испаше у к.о. Горња Рогатица. 

 

Рад у Комисији ,  

Поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза на територији општине Бачка Топола 

приватном партнеру по моделу јавно-приватног партнерства са елементима концесије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Збирни подаци о обављеним пословима и активностима:   

 

1.Табеларни приказ  укупних радних дана  у  2021.години: 

 Дана 

Укупан број дана у  2021.години 365 

Викенди 104 

Годишњи одмори 43 

Празници 3 

Боловање 34 

Одсуство са посла по другој основи - 

УКУПНО РАДНИХ ДАНА 181 

 

2.Табеларни приказ  ефективног рада  у односу на утрошено време у 2021.години: 

 

Послови и активности Утрошено време у данима 

 

I. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА, ПРОЦЕНА РИЗИКА, ПЛАНИРАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Праћење стања, прописа   и процена ризика 5 

Планирање инспекцијског надзора 5 

Усклађивање и координација инспекцијског надзора 2 

 

Укупно I: 

 

 

 

II. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

 

Превентивно деловање инспекције и службене саветодавне посете 2 

Поступање по представкама физичких и правних лица ,увиђај ,узимање изјава, 

прикупљање доказа и података од значаја за вршење инспекцијског надзора 

10 

Редовни инспекцијски надзор 71 

Ванредни инспекцијски надзор 52 

Контролни инспекцијски надзор 6 

Мешовити  инспекцијски надзор - 

 

Укупно II: 

 

 

 

III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ                                                                                         

 

Обрада предмета и припрема аката 5 

Извештавање о спроведеним инспекцијским надзорима 5 

Обављени послови  за друга одељења,комисија,савета  10 

Сарадња са другим органима ,имаоцима јавних овлашћења и правним и 

физичким лицима  

4 

Стручно усавршавање 4 

Остале активности и послови  - 

 

Укупно III: 

 

 

 181 




