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На основу чл. 6. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник 
РС'', бр.16/97 и  42/98) чл. 35. Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'', бр. 105/05, 
116/08, 111/09), чл. 40.Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', бр.19/08) 
Скупштина града Лознице на својој 17. седници одржаној дана 16. септембра 2010. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 о комуналној инспекцији 

 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се организација, начин рада и надлежност Комуналне 
инспекције града Лознице. 
 

Члан 2. 
 

 Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршењем 
закона и одлука које се односе на комуналне послове у погледу начина коришћења и 
давања комуналних услуга, уређење и одржавање објеката, јавних површина и добара у 
општој употреби као и других прописа којима се уређују односи од непосредног 
интереса за грађане. 
 
 
II ОРГАНИЗАЦИЈА, НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Члан 3. 
 

 Комунална инспекција града врши све послове инспекцијског надзора, контролу 
стања комуналних објеката и пружања услуга јавних комуналних предузећа које је град 
основао или предузеће коме је поверено вршење комуналних послова у областима: 
 -коришћења и одржавања објеката за снабдевањe града водом за пиће, одвођење 
и пречишћавање отпадних вода, одвођење атмосферских вода са јавних површина, 
одржавање шахти и хидраната, испуштање отпадних вода и одржавање и експлоатација 
градске канализације, 
 -функционисања и одржавања објеката јавне расвете, 
 -одржавања и уређења јавних зелених површина, 
 -одржавања споменика и одржавања и уређења гробља, 
 -одржавања улица, тргова и коловоза  и 
 -одржавања, уређења и чишћења јавних површина, изношење, депоновање и 
прерада смећа. 
 
 

Члан 4. 
 

 Послове из надлежности комуналне инспекције врши комунални инспектор. 
 Комунални инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених 
законом и другим прописима и за свој рад лично је одговоран начелнику Одељења за 
инспекцијске послове. 
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Члан 5. 
 

 При вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 
 
 1. контролише стање  комуналних   објеката, односно  да ли се они правилно 
одржавају и употребљавају,  
 2. контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним 
условима, 
 3. нареди уклањање ствари и других предмета  са јавних  површина ако су они ту 
остављени противно прописима града (слупани аутомобили, канте за смеће, старе 
ствари, грађевински материјал, грађевински шут, шљака, огревно дрво и др.), 
 4. нареди поткресивање дрвећа које додирује електро и телефонску мрежу, 
 5.контролише уређење и одржавање јавних површина око градилишта, 
неизграђених плацева, стоваришта, истицање реклама, заузеће јавних површина 
рекламним витринама, киосцима, оградама, одржавање саобраћајних знакова, уличних 
отвора као и других објеката и површина које утичу на изглед и урећење града,  
 6.контролише истовар, утовар и претовар огревног грађевинског и другог 
материјала и робе са аспекта комуналног реда, изношење кућног и уличног смећа, 
шљаке, угљене прашине, шут и сл., складиштење робе и амбалаже испред радњи  и 
других објеката на улици, тротоарима и скверовима,  
 7.нареди уклањање снега и леда  са улица, кровова и тераса, 
 8.контролише испуштање отпадних вода, 
 9.забрани чување и држање  домаћих  животиња супротно одредбама Одлуке о 
држању домаћих  животиња, 

10.нареди обустављање радова који се обављају на јавним површинама противно 
важећим прописима, 

11.контролише обележавање улица, тргова и зграда, 
12.контролише истицање пословног имена, 
13.нареди извршавање утврђених обавеза и предузима мере за уклањање 

недостатака, 
14.одреди рокове за отклањање неправилности или недостатака односно  рокове 

за извршење решења, 
15.изриче и наплаћује новчане казне на лицу места  за прекршаје по основу 

Закона о прекршајима, 
16.предузима и друге мере утврђене Законом о комуналним делатностима, 

Законом о одржавању стамбених зграда и другим одлукама Скупштине града Лознице. 
 

Члан 6. 
 

Стручна спрема и остали услови  за комуналног инспектора утврђују се 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској  
управи  града  Лознице. 

 
Члан 7. 

 
Комунални инспектор, при вршењу надзора, доказује својство инспектора 

легитимацијом коју издаје начелник Градске управе. 
 

 
 
 



 3

 
Члан 8. 

 
 У поступку извршавања послова из своје надлежности, комунални инспектор у 
зависности од природе посла сарађује са осталим инспекторима, грађанима, зборовима 
станара, месним заједницама и предузећима. 
 У случају потребе, комунални инспектор може затражити помоћ  Полицијске 
управе ради извршавања послова из своје надлежности. 

 
Члан 9. 

 
 Предузећа, установе и друге организације односно грађани, дужни су да 
комуналном инспектору омогуће несметано вршење послова, ставе на увид пословна 
документа и да у року који инспектор одреди доставе потребне податке. 
 У поступку инспекцијског надзора, комунални инспектор може саслушати и 
узети изјаве од одговорних и заинтересованих лица и сведока, а, у складу са прописима, 
може користити услуге стручних организација. 
 Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и 
других организација у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и  о 
резултатима поступка обавести подносиоца пријаве. 
 

Члан 10. 
 

 О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља 
записник који садржи налазе стања, доноси решење и  налаже мере  са роком у ком се 
морају извршити. 
 Записник се обавезно доставља предузећу или установи, другој организацији и 
грађанима над чијим је пословањем, односно поступањем извршен увид. 
 Након истека рока за извршење наложене мере, комунални инспектор врши 
контролни преглед. 
 

Члан 11. 
 

 Кад комунални инспектор утврди да је  повредом прописа  учињен прекршај, 
привредни преступ или кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за  
покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично 
дело. 
 

Члан 12. 
 

 Када комунални инспектор у поступку вршења  службених послова, утврди 
повреду прописа чију примену контролише други орган односно инспекција, дужан је 
да о томе обавести надлежни орган или инспекцију. 
 

Члан 13. 
 

 По жалби на решење комуналног инспектора решава Градско веће града 
Лознице. 
 Жалба изјављена против решења комуналног инспектора не одлаже извршење 
решења. 
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III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

 
 Новчаном казном у износу од  30.000,00 до 100.000,00 динара, казниће се за 
прекршај правно лице односно предузеће ако: 
 1. онемогући или омета комуналног инспектора у вршењу послова надзора, 
 2. не достави тражене податке у року одређеном решењем  комуналног 
инспектора , 
 3. не поступи по решењу комуналног инспектора, 
 4. на било који начин омета вршење надзора. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном  лицу у 
износу од 10.000,00  до 25.000,00 динара. 
 

Члан 15. 
 

 Новчаном казном од 20.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузетник, 
односно власник радње која нема својство правног лица ако учини неки  од прекршаја  
из члана 14. став 1. ове Одлуке. 
 

Члан 16. 
 

 Новчаном казном од 10.000,00 до 20.000,00 динара казниће се грађанин ако 
учини неки  од прекршаја из члана 14. став 1. ове Одлуке. 
 
 
IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналној 
инспекцији (''Сл.лист општине Лозница'', број 4/96, 6/96). 
 

Члан 18. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана  објављивања у ''Службеном 
листу града Лозницe''.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА  
 

Број: 06-14/10-17-11 
Датум: 16. септембар 2010. године 
Л о з н и ц а 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                                                                                                           Јован  Тодоровић, с.р.             


