
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018 

ГОДИНУ 

               КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

   

   Oрганизацијом Општинске управе општине Сврљиг , послови комуналне 

инспекције систематизовани су у Одсеку за урбанизам, стамбене делатности и 

грађевинарство  и то са  једним  извршиоцем . 

 

Укупан број дана у години                                 365 

Викенди                                                104 

Годишњи одмори                                         25 

Празници                                                12 

УКУПНО РАДНИ ДАНИ                                     224 

 

Редован инспекцијски надзор                              115 

Ванредни инспекцијски надзор                             49 

Едукација                                                5 

Састанци                                                15 

Извршених управних мера(контрола решења)                40  

 

Послови инспектора: Општински комунални инспектор врши инспекцијски 

надзор на основу Закона о комуналним делатностима , Закона о сахрањивању и 

гробљима , Закона о инспекцијском надзору ,Закона о општем управном 

поступку, Закон о трговини , Закона о прекршајима , Закон о добробити 

животиња и подзаконских аката донетих на основу ових Закона и  Одлука СО 

Сврљиг донетих на основу ових Закона . 

               

  Општински комунални инспектор контролише : да ли се комунална делатност 

обавља у складу са законом и прописима донетих на основу закона, стања 

комуналних објеката , дали се комуналне услуге пружају у складу са законом , 

наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина, поштовање 

радног времена , организовање зелене и сточне пијаце,одржавање градског 

зеленила, одржавање гробља, држање животиња, продају робе ван пијачног 



простора ,трговину ван продајног објекта,придржавање радног времена, 

истицање пословног имена и предузимање низ других мера утврђених овим 

Законима и Одлукама и прописима Општине Сврљиг  

Koмунални инспектор има права и дужности да у вршењу инспекцијског надзора 

прегледа опште и појјединачне акте, саслушава и узима изјаве од одговорних 

лица и других правних и физичких лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, 

налаже мере, издаје прекршајне налоге односно прекршајне пријаве. 

 

Прописи по којима поступа комунална инспекција:  

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 и 13/2016) 

5.Закон о трговини (“ Сл. гласник РС” бр. 53/2010 и 10/2013 ) 

6.Закон о добробити животиња (“ Сл. гласник РС” бр 41/2009 ) 

7.Закон о сахрањивању и гробљима(“ Сл. гласник РСЈ” бр 20/77,24/85 и 6/89 и  

“ Сл. гласник РС” бр 53/93,67/93,48/94,101/2005 и 120/2012) 

 

 

 

 

 

                 ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ   

 
1. Одлука о комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) 
2. Одлука о комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 
21/02)  
3. Одлука о општим условима за изградњу, одржавање, управљањем и 
коришћењем                    сеоских водовода и других водних објеката 
(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) 
4. Одлика о одржавању чистоће и сметлишта („СЛ.лист града Ниша“ бр. 
40/2001) 
5. Одлука о уређивању,одржавању гробља и сахрањивању („СЛ.лист града 
Ниша“ бр. 40/2001) 



6. Одлука о одређивању радног времена у трговинској,занатској и 
угоститељској делатности на територији општине Сврљиг  („СЛ.лист града 
Ниша“ бр. 34/2005) 
7. Одлука о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена у 
трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 4/2006) 
8. Одлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
9. Одлука о ограничењу потрошње воде из водоводне мреже 
Сврљига,Преконоге и Манојлице(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 12/2001) 
10. Одлука о јавним чесмама („СЛ.лист града Ниша“ бр. 1/2001) 
11. Одлука о утврђивању назива и обележавању улица тргова и зграда на 
територији општине Сврљиг 
12. Одлука о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња на подручју 
општине Сврљиг („СЛ.лист града Ниша“ бр. 82/2013) 
13. Одлука о мерама за заштиту од пожара на територији општине Сврљиг 
(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 102 /2013) 
14. Одлука о одређивању суботе као пијачног дана у Сврљигу („СЛ.лист града 
Ниша“ бр. 4 /2006) 
 
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 и других субјеката која обављају комуналну делатност, 
контрола спровођења Програма обављања комуналне делатности јавних 
предузећа и надзор над извршењем квалитета обављања комуналне 
делатности. 
2. Надзор над одржавањем површина јавне намене и комуналних објеката, 
надзор над коришћењем површина јавне намене и комуналних објеката и надзор 
над враћањем површине јавне намене у првобитно стање.  
3. Надзор над спровођењем закона и прописа из области комуналне делатности, 
одрђавање чистоће у граду, одвожење и депоновање смећа, одржавање зелених и 
рекреативних површина, обављање делатности одржавања гробља и 
сахрањивању, 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, држања домаћих 
животиња, спровођења Одлуке о локалним комуналним таксама, придржавања 
прописаног радног времена угоститељских објеката, постављање и начин 
коришћења мањих монтажних објеката у граду. 
4. Надзор над спровођењем дела Закона о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 
53/2010 и 10/2013) и то у области трговине ван продајног објекта, осим 
даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања радног времена и 



истицање пословног имена. У поступку инспекцијског надзора комунални 
инспектор има иста овлашћења као и тржишни инспектор.  
 
 Месечни план:  
                    
                                 ЈАНУАР 
 
-  Израда годишњег извештаја о раду инспектора  
-  Архивирање предмета инспектора из пописа аката 355-  
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора   
 
 
                               ФЕБРУАР: 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 



остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора   
 
 
 

                              МАРТ:  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији  
Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора   
 
 
                        АПРИЛ:   
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 



- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора   
 
                         МАЈ 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Контрола одржавања зелених површина 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора 
 
                            ЈУН  
 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Контрола одржавања зелених површина 
-  Контрола по Одлуци о ограничењу потрошње воде из водоводне мреже 
Сврљига,Преконоге и Манојлице(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 12/2001) 



- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора                    
 
 
 
 
                          
                               ЈУЛ 
 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Контрола одржавања зелених површина 
-  Контрола по Одлуци о ограничењу потрошње воде из водоводне мреже 
Сврљига,Преконоге и Манојлице(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 12/2001) 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 



комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
 
                        АВГУСТ                   
 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији  
Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Контрола одржавања зелених површина 
-  Контрола по Одлуци о ограничењу потрошње воде из водоводне мреже 
Сврљига,Преконоге и Манојлице(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 12/2001) 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
                           СЕПТЕМБАР 
 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
-  Контрола одржавања зелених површина 



-  Контрола по Одлуци о ограничењу потрошње воде из водоводне мреже 
Сврљига,Преконоге и Манојлице(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 12/2001) 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
                           ОКТОБАР 
 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  



-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
                         НОВЕМБАР 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно.  
-  Контрола рада Зоохигијенске службе 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 
остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
                     ДЕЦЕМБАР 
-  Инспекцијски надзор по захтеву странке и ванредни инспекцијски надзор  
-  Редовни инспекцијски надзор над радом ЈКСП „Сврљиг “ из Сврљига  
-  Редовни инспекцијски надзор над јавним површинама на територији Сврљига 
-  Контрола заузећа јавне површине 
- Контрола по Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним 
површинама(„СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/2005) 
-  Редовни инспекцијски надзори над одржавањем комуналног реда на 
територији Сврљига 
- Редовни инспекцијски надзор по основу Одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг и Одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању радног времена 
у трговинској,занатској и угоститељској делатности на територији општине 
Сврљиг –једном месечно 
- Контрола продаје робе ван продајног објекта,истицање пословног имена  по 
Закону о трговини ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010 и 10/2013) и по Одлуци о 
комуналним делатностима  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 40/2001) и Одлуци о 
комуналном уређењу општине Сврљиг  („СЛ.лист града Ниша“ бр. 21/02  
контрола заузећа површине јавне намене за сезонску продају воћа и поврћа и 



остале робе ван пијачног простора за коју је потребно одобрење надлежног 
органа. 
-  Превентивно деловање инспекције 
-  Ажурирање и архивирање предмета.  
-  Израда месечног извештаја о раду инспектора  
 
НАПОМЕНА 
 
 
  Одсек за урбанизам, стамбене делатности и грађевинарство задржава право 
измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину. 
  Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редовно 
ажурирати, анализирати и контролисати у складу са потребама. 
 
  Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину усвојен од стране шефа 

Одсек за урбанизам, стамбене делатности и грађевинарство октобра 2017 

године. 

 

 

                                          ШЕФ  ОДСЕКА 

Гостана Михајловић дип.инг. грађ. 

 
 


