РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
БРОЈ: VIII-Сл / 2019
Панчево, 02.08.2019.г.

Списак законских, подзаконских прописа и одлука скупштине града које у свом раду
примењује Секретаријат за инспекцијске послове

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон и 101/16-други
Закон)
2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14)
3. Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/2016)
4. Закон о управним споровима («Сл. гласник РС» бр. 111/2009)
5. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13, 13/16, 98/16)
6. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15)
7. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
8. Одлука о градској управи («Сл. лист града Панчева» бр. 13/17)
9. Статут града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15 -пречишћен текст и 12/16)
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016)
2. Закон о трговини («Сл.гласник РС» бр. 53/10 и 10/13)
3. Закон о туризму («Сл.гласник РС»36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон 93/2012 i 84/2015)
4. Закон о оглашавању(«Сл.гласник РС»6/16)
5. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
6. Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Панчева“ бр. 2/13 и 6/14, 38/16)
7. Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00)
8. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева
(«Сл. Лист града Панчева» бр. 6/14, 22/16)
9. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних
површина („Сл. Лист града Панчева“ бр. 18/13)
10. Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист
општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 9/14, 38/16 )
11. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом («Сл. лист града Панчева» бр. 6/14, 38/16)

12. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града
Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 18/2015, 38/16)
13. Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (“Сл. лист града Панчева» бр
26/11-Пречишћен текст, 13/13 и 6/14, 38/16)
14. Одлука о држању домаћих животиња («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010 и 6/14, 38/16)
15. Одлука о производњи и дистрибуцији воде («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/98, 7/99, 11/05 и
2/08 и „Сл.лист града Панчева 33/11, 6/14, 38/16)
16. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(«Сл. лист града Панчево» бр. 11/15,
38/16)
17. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева
(»Сл. лист града Панчева» 19/15, 26/15, 38/16)
18. Одлука о пијацама Пречишћен текст (“Сл. лист града Панчева» бр 26/11, 6/14)
19. Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл.
лист града Панчева» бр 19/17) -(“Сл. лист града Панчева» бр 28/15, 38/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16,
38/16 и 9/17)
20. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења (“Сл. лист града Панчева» бр 18/13, 6/14, 38/16)
21. Одлука о сахрањивању и гробљима («Сл. лист града Панчева» бр 14/15, 22/16, 38/16)
22. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка,
18/13, 6/14 и 19/14, 38/16)23. Одлука о локалним комуналним таксама - («Сл. лист града Панчева» бр. 2/2014-пречишћен текст,
6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16, 38/16, 2/17)
24. Одлука о градским административним таксама („Сл. Лист града Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009,
25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16)
25. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева(„Сл.лист града Панчева“ бр. 8/19)
26. Одлуку о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на
површинама јавне намене („Сл. Лист града Панчева“ бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16, 9/17, 13/17)
27. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева (« Сл. лист града
Панчева» бр. 18/2013, 6/14(„Сл.лист града Панчева“ бр. 5/14, 4/16, 14/16, 38/16)
28. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима („Сл.лист града Панчева“ бр. 7/16)
29. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на
територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 , 38/16)
30. Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби
града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 23/2009)
31. Одлукa о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и
ствари по основу извршних решења(„Сл.лист града Панчева“ бр. 28/2015, 30/16)
32. Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто такси превоз путника мора обављати на
подручју града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011, 5/14, 38/16 )
33. Одлука о уређењу фасада (“Сл.лист града Панчева” бр. 36/2011)
34. Oдлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева
-пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 4/2010 и 6/14 38/16)
35.Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града
Панчев (“Сл. Лист града Панчева” бр. 6/14)
36. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева»
бр. 24/09 и 26/11)

37. Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града
Панчева (“Сл. Лист града Панчева” бр. 24/11, 7/1638/16 )
38.Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. Лист
града Панчева” бр. 9/16, 38/16 )
39. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне
намене (“Сл. Лист града Панчева” бр. 18/15)
40. План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене (“Сл.
Лист града Панчева” бр. 18/15, 28/15)

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14)
2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16)
3. Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр 96/15)
4. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката
(«Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14, 38/16 )
5. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности (“Сл.Гласник РС” бр. 66/99)
ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. Закон о путевима («Сл.гласник РС»,бр. 41/18 и 95/2018)
3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15, 41/2018, 44/2018 и др.
закон 83/2018 и 31/2019)
4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018)
5. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је
употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа («Сл.гласник РС»,бр. 71/06)
6. Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта («Сл.гласник РС»,бр.20/96, 18/04, 56/05 и
11/06)
7. Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова («Сл.лист
СРЈ»,бр. 20/92)
8. Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним
налозима («Сл.гласник РС»,бр. 20/96, 32/2010)
9. Одлука о аутобуским и такси стајалиштима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева,
бр.38/16)
10. Одлука о јавном градском линијском превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
11. Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града
Панчева («Сл.лист града Панчева бр.22/09)
12. Oдлука о ванлинијском и ауто-такси и превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14)
13. Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр.
9/17)

14. Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева ("Сл. лист града Панчева”, бр. 16/19).
15. Одлука о општинским путевима и улицама на територији града Панчева ("Сл. лист града Панчева”,
бр. 19/17, 24/17, 4/18 и 11/18).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ - ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ Закони:
1. Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон,
72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)
2. Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009)
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013)
4. Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010)
5. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
7. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016)
8. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)
9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015)
10. Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Сл. гл. РС”, бр. 30/10)
11. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, 65/2013 и 13/2016)
Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона:
1. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010)
2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр.
71/2010)
3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл.
гласник РС“, бр. 96/2009)
4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник
РС“, бр. 114/2013)
5. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на
територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр . 61/2010)

6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник“, бр. 56/2010)
7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
69/2005)
8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)
9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2010)
10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010)
11. Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној
средини за период од 2015. до 2016. године („Сл.гласник РС“, бр.105/15)
12. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа
нејонизујућег зрачеса у животној средини („Сл. гласник РС”, број 104/09)
13. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса („Сл.
гласник РС”, број 104/09)
14. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС”, број 104/09)
15. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и
периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09)
16. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16)
17. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
(„Службени гласник РС”, број 5/16)
18. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора
загађивања, осим из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 111/15)
19. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр.
11/10, 75/10 и 63/13)
Одлуке:
20. Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева („Сл. лист
града Панчева“, бр. 19/15)
-СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР
Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16)

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Закони:
1. Закон о основама система образовањаи васпитања ( „Службени гласник РС“ бр. 72/09,52/11,55/13 )

2. Закон о инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС“ бр. 36/15 )
2. Закон о средњем образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13)
3. Закон о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“ бр.55/13)
4. Закон о предшколском васпитању и образовању ( „Службени гласник РС“ бр.18/10)
5. Закон о образовању одраслих ( „Службени гласник РС“ бр. 55/13)
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ( „Службени гласник РС“ бр. 68/15)
Правилници:
1. Правилници о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској
установи основној и средњој школи
2.Правилници о оцењивању у основној и средњој школи
3. Правилници о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној и
средњој школи
4. Правилници о простору, опреми и наставним средствима у основној и средњој школи
5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима
6. Правилник о лиценци
7. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника
8. Правилници о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу

