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1. 

На основу предлога Одељења за буџет, 

финансије и пореску администрацију члана 10. Закона о 

инспекцијском надзору (Сл. гласник РС бр.36/15) и члана 

39. Статута општине Бољевац (Сл.лист бр.1/08, 25/15, 

26/17), Општинско веће општине Бољевац на седници 

одржаној дана 13. 12. 2017. Године, донело је 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ЗА 2018.ГОДИНУ 

ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ И 

ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ 

 

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења 

за буџет, финансије и пореску администрацију општине 

Бољевац- ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

И ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ ОПШТИНЕ Бољевац за 

2018.годину 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 Пореске инспекције у 

2018.години, непосредне примене закона и других 

прописа, те праћење стања на територији општине 

Бољевац из области пореских прописа у складу са 

ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И 

ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ(„Сл. гласник РС“, 

број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 

85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 

2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 

112/2015 и 15/2016,108/16), ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА 

НА ИМОВИНУ(„Сл. гласник РС“, број 26/01 ... , 

68/2014), ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ („Сл. гласник РС“, број 62/06 ..., 

95/15,96/17), ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ( „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. 

гласник РС“, број 30/10,18/16). 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења 

за буџет, финансије и пореску администрацију општине 

Бољевац- ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ 

И ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ је повећање ефективности и 

транспарентности, као и: 

 

1.непосредну примену закона и других прописа ,  

2.спровођење инспекцијског надзора, и 

решавања у управним стварима у првом степену,  

3.превентивно деловање инспекције као једно од 

средстава остварења циља инспекцијског надзора;  

 

                                              ПЛАН РАДА У 2018.ГОД. 

 

- Контрола тачности, потпуности и законитости 

исказаних података о утврђеном порезу у 

пореским пријавама за 2018.год. обвезника који 

воде пословне књиге 

- Контрола тачности и законитости исказаних 

података о пореском ослобођењу у пореским 

пријавама за 2018.год. обвезника који воде 

пословне књиге 

- Контрола пореских обвезника који воде пословне 

књиге који се налазе у евиденцији обвезника, а 

нису поднели пореску пријаву за утврђивање 

пореза на имовину  за 2018.год. 

- Контрола тачности, потпуности и законитости 

исказаних података о утврђеном порезу, 

пореским пријавама за раније године, обвезника 

који воде пословне књиге 

- Контрола изворних јавних прихода према 

подацима из аката донетих по Закону о 

озакоњењу објеката и Закону о планирању и 

изградњи 

- Контрола подношења пореских пријава физичких 

лица на основу новостечене имовине(уговори о 

промету, поклону и решења о наследству) 

- Контрола обвезника пореза на имовину поређењем 

са подацима из пријава за накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине 

- Контрола подношења пореских пријава правних 

лица и предузетника поседоване и новостечене 

имовине 

- Утврђивање наследника путем решења о 

оставинском поступку, преузимања и наплата 

пореског дуга иза умрлих лица 

- Теренска контрола тачности поднетих пријава по 

захтеву странака као врста ванредног 

инспекцијског надзора 

- Контрола изворних јавних прихода према другим 

расположивим подацима 

- Контрола ће се вршити према свим пореским 

обвезницима(физичка и правна лица)  

      Напомена: Одсек локалне пореске администрације 

задржава право измене и допуне Годишњег плана 

инспекцијског надзора за 2018.год. 

     Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. гoдине  

ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у 

складу са потребама. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-142 / 2017-II/32                                                                                                                                         

Бољевац, 13. 12. 2017. године 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 
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2. 

               На основу предлога Одсека инспекције, 

Одељења за урбанизам, обједињену процедуру,  и 

извршења, имовинско правне послове и послове јавних 

набавки, члана. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/2015)  и члана 39. Статута општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 1/2008 

и 25/2015), Општинско веће општине Бољевац, на 

седници одржаној дана 13. 12. 2017. године, донело је  
 

ПЛАН РАДА 

 

ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 
 
 Број инспектора - на крају 2017, године у комуналној 

инспекцији су 2 комунална инспектора са високом 

стручном спремом од којих је један уједно шеф одсека 

инспекције и тржишни инспектор, а други је уједно и 

саобраћајни инспектор. 

 

 Прописи по којима поступа комунална инспекција: 

 

1. ЗАКОНИ: 

 

1) Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 

бр. 88/2011 и 104/2016); 

2) Закон о инспекцијском надзору  („Сл. гласник РС“, 

бр. 36/2015); 

3) Закон о општем управном поступку; („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/2016); 

4) Закон о прекршајима  („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 

13/2016 и 98/2016 – одлука УС); 

5) Закон о трговини  („Сл. гласник РС“,  53/2010 и 

10/2013). 

 

2. УРЕДБЕ И ДРУГИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

 

1) Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске 

биљке амброзија (Сл. гласник РС“, бр. 69/2006); 

2) Инструкције министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде о начину уништавања коровске 

биљке амброзије 

 
 
3. ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

1) Одлука о условима и начину поверавања обављања 

комуналних делатности на територији општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

14/2007); 

2) Одлука о обављању комуналних делатности 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 26/2017); 

3) Одлука о уређењу насеља на подручју општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

2/2013 и 33/2016); 

4) Одлука о општинској комуналној инспекцији 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 2/2013 и 

33/2016); 

5) Одлука о критеријумима за категоризацију и 

категоризацији општинских путева и улица 

(„Службени лист општине Бољевац“, бр. 4/2015);  

6) Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним 

путевима („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

3/2013, 19/2014, 4/2015, 8/2016 и 33/2016); 

7) Одлука о одржавању стамбених зграда („Службени 

лист општине Бољевац“, бр. 18/2012 и 5/2017); 

8) Одлука о распореду радног времена угоститељских, 

трговинских и занатских објеката („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 05/2011, 8/2014, 23/2015 и 

5/2017); 

9) Одлука о кућном реду у стамбеним зградама 

(„Службени лист општина Бољевац, Бор, Књажевац, 

Мајданпек, Неготин и Сокобања“, бр. 10/1994, 

7/1997, 28/2001, 4/2010, 5/2011, 2/2013 и 5/2017); 

10) Одлука о снабдевању водом за пиће и пречишћавању 

и одвођењу атмосферских и отпадних вода на 

територији општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 4/2015, 9/2015, 23/2015, 

22/2016 и 33/2016); 

11) Одлука о сахрањивању и гробљима на територији 

општине Бољевац („Службени лист општина 

Бољевац, Бор, Књажевац, Мајданпек, Неготин и 

Сокобања“, бр. 5/1979, бр. 11/1983, 8/1997, 3/1999, 

28/2001, 2/2013 и 5/2017); 

12) Одлука о пружању услуге грејања („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 11/2017); 

13) Одлука о јавном превозу путника на територији 

општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 07/2011 и 5/2017); 

14) Одлука о такси превозу путника на територији 

општине Бољевац („Службени лист општине 

Бољевац“, бр. 8/2016 и 5/2017); 

15) Одлука о организовању превоза путника и превоза 

ученика („Службени лист општине Бољевац“, бр. 

22/16); 
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16) Одлука о начину регулисања бесплатне и повлашћене 

вожње („Службени лист општине Бољевац“, бр. 15-

1/2011 и 2/2014); 

17) Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на 

територији општине Бољевац („Службени лист 

општине Бољевац“, бр. 05/2010, 05/2012, 04/2015, 

06/2015, 33/2016 и 5/2017). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС 

 

 Инспекцијски надзор у области комуналне 

делатности; 

 Инспекцијски надзор над применом дела Закона о 

трговини. 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ 

ПРОЦЕСА 

 

1. Надзор над радом ЈКП које обавља ком.делатност:  

- контрола спровођења програма обављања 

комуналних делатности јавног  предузећа,  

- надзор над извршењем квалитета обављања 

комуналних делатности; 

 

2. Надзор над радом ЈКП: 

- надзор над одржавањем јавних површина и 

комуналних објеката, 

- надзор над коришћењем јавних површина и 

комуналних објеката, 

- надзор над враћањем јавне површине у првобитно 

стање; 

 

3. Надзор над спровођењем Закона и прописа из области 

комуналне.делатности: 

- одржавања чистоће у граду,  

- одвожења и депоновања смећа, 

- одржавања зелених и рекреативних површина, 

- обављања делатности одржавања гробља и 

сахрањивања, 

- послова зоохигијенске службе,  

- пружања пијачних услуга, 

- одржавања улица, путева и других јавних 

површина у граду, 

- пружања услуга снабдевања водом и одвођења и 

пречишћавања отпадних вода, 

- пружања услуга снабдевања топлотном енергијом,  

- спровођења кућног реда, 

- одржавања споменика и других амбијенталних 

скулптура,  

- придржавања прописаног радног времена 

угоститељских и других објеката у граду, 

- постављање и начин коришћења мањих 

монтажних објеката у граду, 

- функционисање појединих сеоских водовода. 

 

4. Надзор над спровођењем дела Закона о трговини и то 

у области трговине ван продајног објекта, осим 

даљинске трговине као и у погледу истицања и 

придржавања радног времена и истицања пословног 

имена . 

 У поступку инспекцијског надзора комунални 

инспектор има иста овлашћења као и тржишни 

инспектор. 

 На недељном нивоу вршиће се контрола продаје робе 

на јавним површинама, са посебним освртом на 

нелегални промет дувана и дуванских производа који 

спадају у надлежност комуналне инспекције. 

 

5. Контрола ауто-такси превоза на територији општине 

Бољевац.  

 Ауто такси превоз представља посебан вид јавног 

ванлинијског превоза коме се посвећује посебна пажња. 

Процењено је да незнатан број нерегистрованих таксиста. 

 Сходно процењениом ризику редовне и ванредне 

контроле ауто такси превоза на територији општине 

Бољевац вршиће се повремено, с обзиром да општина 

Бољевац има једног регистрованог таксисту који обавља 

ту делатност једним возилом. 

  Редовне контроле ће се обављати у току радног 

времена.  

 

6. Контрола ђачког превоза на територији општине 

Бољевац.  

 Контроле ће се обављати једном месечно, увидом у 

књигу долазака и полазака аутобуса који превозе ђаке на 

аутобуској станици у Бољевцу. 

 

7. Контрола путева, путне опреме и путних објеката.  

 У пословима контроле инспектори ће предузимати 

следеће мере : 

- забрањивати или обустављати извршење радова на 

путевима који се изводе противно прописима, 

- наређивати отклањање недостатака на путевима 

који угрожавају безбедност саобраћаја 
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- наређивати обустављање радова који се изводе у 

непосредној близини путева а који могу довести 

у питање сигурност пута и безбедност 

саобраћаја. 

  

 Контроле ће се вршити по службеној дужности и по 

пријавама странака. Посебна пажња у раду се посвећује 

пријавама месних заједница и грађана који као странке  

учествују у поступку и пружају потребну подршку. 

 Посматрајући контроле са временског аспекта 

инспектор ће у појединим временским периодима 

посебну пажњу посветити појединим врстама контроле. 

 У циљу превентивног деловања инспекција ће 

сарађивати са председницима месних заједница како би 

месне заједнице у пролеће и јесен спровеле акције 

уређења обала и живица, и на време обавестиле своје 

суграђане о потреби сечења растиња како би се избегле 

казнене одредбе. 

 Такође у циљу превентивног деловања путем 

локалних медија грађани ће бити обавештавани о 

активностима инспекције везаним за уређење обала и 

живица. 

 

 

М Е С Е Ч Н И    П Л А Н: 

 

ЈАНУАР: 

 

1) Израда годишњег извештаја о раду комуналног 

инспектора у целини за претходну годину; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду: 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контрола инспектора по захтеву странке; 

5) Контрола по Одлуци о пружању услуге грејања; 

6) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

7) Контрола ђачког превоза; 

8) Ванредне контроле; 

9) Архивирање пописа аката из области комуналне 

инспекције. 

 

ФЕБРУАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“  

2) Контрола по Одлуци о пружању услуге грејања; 

3) Контрола радног времена угоститељских објеката; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола инспектора по захтеву странака; 

7) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

8) Ванредне контроле; 

9) Контрола продаје робе по Закону о трговини. 

 

МАРТ: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП ''Услуга“ , 

2) Контрола заузећа јавних површина; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контрола радног времена; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола нерегистрованих такси превозника; 

7) Контрола паса на јавним површинама; 

8) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

9) Контрола инспектора по захтеву странке; 

10) Ванредне контроле. 

 

АПРИЛ: 

 

1) Акција пролећно чишћење града; 

2) Контрола одржавања зелених површина у граду; 

3) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

4) Контрола заузећа јавних површина; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

7) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  
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8) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

9) Контроле инспектора по захтеву странака; 

10) Ванредне контроле. 

 

МАЈ: 

 
1) Контрола одржавања зелених и рекреативних 

површина у граду; 

2) Акција пролећно чишћење града; 

3) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

4) Контрола по одлуци о мањим монтажним 

објектима; 

5) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

6) Контроле инспектора по захтеву странака; 

7) Контрола паса на јавним површинама; 

8) Контрола ђачког превоза; 

9) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева; 

10) Контрола стања коловоза пута (оштећења 

коловоза); 

11) Ванредне контроле. 

 

ЈУН: 
 

1) Контрола по уредби владе РС о уништавању 

коровске биљке Амброзије; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

3) Налагање уклањања нерегистрованих возила са 

јавних површина; 

4) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола стања коловоза пута (оштећења 

коловоза); 

7) Контрола ђачког превоза; 

8) Контроле инспектора по захтеву странака; 

9) Ванредне контроле. 

 

ЈУЛ: 
 

1) Контрола по уредби владе РС о уништавању 

коровске биљке Амброзије; 

2) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

3) Контрола радног времена угоститељских објеката; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола стања коловоза пута (оштећења 

коловоза); 

7) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

8) Контроле инспектора по захтеву странака; 

9) Ванредне контроле. 

 

АВГУСТ: 
 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

2) Контрола радног времена угоститењских објеката; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

7) Контрола стања коловоза пута (оштећења 

коловоза); 

8) Контрола септичких јама на територији општине 

Бољевац код физичких лица; 

9) Ванредне контроле. 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 
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- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“,  

2) Контрола радног времена угоститењских објеката; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола ђачког превоза; 

7) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева; 

8) Контрола стања коловоза пута (оштећења 

коловоза); 

9) Контрола ђубришта и осочних јама на територији 

општине Бољевац; 

10) Ванредне контроле. 

 

ОКТОБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду; 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“; 

2) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

3) Контроле инспектора по захтеву странака; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

7) Ванредне контроле. 

 

НОВЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду, 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“; 

2) Контрола по Одлуци о пружању услуге грејања; 

3) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

4) Контроле инспектора по захтеву странака; 

5) Контрола паса на јавним површинама; 

6) Контрола стања дрвећа, обала, живица и других 

засада поред путева;  

7) Контрола ђачког превоза; 

8) Ванредне контроле. 

 

ДЕЦЕМБАР: 

 

1) Редовна контрола одржавања комуналног реда у 

граду, 

- контрола обављања комуналне 

делатности ЈКП “Услуга“;  

2) Контрола продаје робе по Закону о трговини; 

3) Контроле инспектора по захтеву странака; 

4) Контрола паса на јавним површинама; 

5) Контрола ђачког превоза; 

6) Контрола зимског одржавања путева и улица; 

7) Ванредне контроле; 

8) Ажурирање и архивирање предмета. 

 

 Овај План објавити на интернет страници општине 

Бољевац www.boljevac.org.rs . 

 

 Овај План објавити у Службеном листу општине 

Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-142 / 2017-II/31 

Бољевац, 13. 12. 2017. године 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                  ОПШТИНЕ   БОЉЕВАЦ                                                                                                          

                                                др Небојша Марјановић,с.р. 

 

 

 

http://www.boljevac.org.rs/

