
 

 На основу чл. 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015), комунална 

инспекција је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне   

(полугодишње, тромесечне и месечне) , планове инспекцијског назора. 

 

 

            ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                             ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНИ 

 

1. Закон о општем управном поступку  („Сл. гласник РС“ бр. 33/97,  31/2001 и 18/2016) 

2. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011) 

3. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/13) 

4. Закон о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 53/10 и 10/13) 

5. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015) 

 

 

 

 

 

       ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА 

 

 

1. Одлука о комуналном реду  („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 9/2015) 

2. Одлука о водоводу („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 06-172/2001-01) 

3. Одлука о пијаци („Општински сл.гласник“ бр.2/2003)) 

4. Одлука о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским објектима и објектима 

забавног карктера на територији општине Љубовија („Сл.лист опш.Љубовија“ бр.3/09)  

5. Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању  („Сл. лист општине Љубовија“ бр. 

8/09) 

6. Одлука о боравишној такси на територији општине Љубовија („Сл. лист општине Љубовија“ 

бр.8/09) 

7. Одлуке о градској канализацији („Општински сл.гласник“  бр.23/86) 

8. Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Љубоција („Сл. Лист општине 

Љубовија¸“ бр. 8/09) 

9. Одлуке о начину и условима држања домаћих животиња на територији општине Љубовија („Сл. 

Лист општине Љубовија¸“ бр. 1/08) 

10. Одлука о зоохигијенској служби („Сл. лист општине Љубовија“ бр.7/13) 

11. Одлука о постављању привремених објеката („Службени лист опш.Љубовија“ бр.1/11) 

12. Одлука о кућном реду (Општински сл.гласник“ бр.20/92) 



 

 

 

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА 

 

 

 

1. Надзор над јавним предузећима и привредним друштвима који обављају комуналне делатности, 

котрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа, надзор над 

извршењем квалитета обављања комуналних 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 комуналних делатности као што су 

одржавање чистоће у граду, пражњење контејнера , одвожење и депоновање смећа, одржавање 

зелених и рекреативних површина, одржавае гробља, послова зоохигијене, пружања пијачних 

услуга, одржавање улица, путева и других јавних површина у граду,, пружање услуга 

снабдевања водом за пиће и одвођењем и пречишћавањем отпадних вода, држања домаћих 

животиња спровођења Одлуке о  локалним комуналним таксама, одржавања споменика, 

придржавања прописаног радног времена у угоститељству, занатству и трговини постављања 

летњих башти на површину јавне намене и функционисања јавне расвете. 

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.  

 

 

ЈАНУАР  2018  

 

- Израда извештаја  комуналног инспектора о спровођењу годишњег плана рада за предходну годину 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија  

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавним површинама 

 -Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

-Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355  

- Израда месечног извештаја о раду 

 

ФЕБРУАР  2018 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП  „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора  на јавним површинама 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

-Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355   

- Израда месечног извештаја о раду 



 

МАРТ  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП  за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавним површинама 

 -Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола чишћења површина јавне намене од снега 

-Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355   

- Израда месечног извештаја о раду 

 

АПРИЛ  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавним површинама 

- Контрола заузећа површина јавне намене  

-Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355  

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

МАЈ  2018 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавним површинама 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

-Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем  355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

ЈУН  2018 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавним површинама  

 -Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

-Контрола радног времена пословних објеката 



- Контрола откупних места пољопривредних производа 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под  организационим бројем 355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

ЈУЛ  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној површини 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

         -Контрола радног времена пословних објеката  

         - Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

АВГУСТ  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној површини 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

 

 

 СЕПТЕМБАР  2018 

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној површини 

- Контрола радног времена пословних објеката 

- Контола раса популације напуштених паса и рада зоохигијенске службе 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355  

- Израда месечног извештаја о раду 

 

ОКТОБАР  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП  „ Стандард“  Љубовија   



- Конрола обављања комуналне делатности   ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној површини 

- Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

НОВЕМБАР  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП  „ Стандард“  Љубовија   

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП  за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној повшини 

- Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под бројем 355- 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

ДЕЦЕМБАР  2018  

 

- Редовна контрола одржавања комуналног реда у општини  Љубовија 

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈКП„ Стандард“  Љубовија     

- Конрола обављања комуналне делатности  ЈП за управљање грађевинским земљиштем и путевима 

„Љубовија“  Љубовија 

- Контрола продаје робе ван затвореног простора на јавној површини 

 -Контрола радног времена пословних објеката 

- Контрола заузећа површина јавне намене 

         -Контрола чишћења површина јавне намене од снега  

- Контрола инспектора  по захтеву странака 

- Ванредне контроле 

- Архивирање пописа аката заведених под организационим бројем 355 

- Израда месечног извештаја о раду 

 

У складу са Годишњим програмом рада, шеф одсека планира месечне активности комуналног 

инспектора. 

 

 

 

 


