РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне
делатности
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОД.
Општи подаци:
Број инспектора: 1
Прописи по којима поступа комунална инспекција:
ЗАКОНИ:
Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/2015)
Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011),
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 18/16)
Закон о прекршајима („Сл. гл РС“, бр. 65/13, 13/2016)
ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ:
-Одлука о комуналном уређењу („Сл. лист града Ниша”, бр. 62/13, 72/15, 7/17 и 59/17);
- Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број
57/2013, 14/15 и 50/15)
- Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац („Сл. лист Града
Ниша“, број 98/14 и 17/17)
- Одлука о држању животиња („Сл. лист Града Ниша“, број 8/06 и 89/2010)
- Одлука о сахрањивању и гробљима („Сл. лист Града Ниша“, број 41/07 и 89/10)
- Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист Града Ниша“, број 147/16)
-Одлука о одређивању радног времена у области промета робе на мало, занатских и
угоститељских радњи („Сл. лист града Ниша”, бр. 66/04, 42/09,59/09 и 85/09);
- Oдлука о канализацији („Сл. лист града Ниша”, бр. 14/14 и 59/17);
Активности у оквиру надлежности комуналне инспекције:
1.Надзор над радом јавних предузећа и привредних друштава који обављају комуналну
делатност, контрола спровођења програма обављања комуналне делатности ЈП као и надзор
над извршењем квалитета обављања комуналних делатности, надзор над одржавањем и
коришћењем јавних површина и комуналних објеката, надзор над враћањем јавне површине
у првобитно стање;
2.Надзор на територији општине Дољевац над спровођењем закона и прописа из области
комуналне делатности: одржавања чистоће, одвожења и депоновања смећа, обављања
делатности одржавања гробља и сахрањивања, послова зоохигијенске службе, пружања
пијачних услуга, одржавања улица, путева и других јавних површина, пружања услуга
снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода, пружања услуга снабдевања
топлотном енергијом, држања паса и мачака, коришћења јавних паркиралишта, придржавања
прописаног радног времена угоститељских и других објеката, постављања и начин
коришћења мањих монтажних објеката, контрола кретања возила у пешачкој зони;

3.Приликом инспекцијског надзора и службених контрола, комунални инспектор је дужан да
се придржава релевантних процедура уз обавезно коришћење контролних листа сачињених
из своје области инспекцијског надзора.
Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину:
У Служби за инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац,
систематизовано је радно место комуналног инспектора, са једним извршиоцем. Тренутни
извршилац је на дужност ступио у априлу 2017. године.
Инспекцијски надзор се односио на контролу спровођења закона, подзаконских аката
и одлука Скупштине општине Дољевац, који дефинишу област комуналних делатности од . У
2017. години почела је доследна примена Закона о инспекцијском надзору, што подразумева
израду и објаву на сајту Општине Дољевац контролних листи за процену ризика,
прибављање налога руководиоца за инспекцијски надзор, као и слање обавештења о
предстојећем инспекцијском надзору када природа надзора то допушта. Комунална
инспекција се у свом раду стриктно придржавала Закона о општем управном поступку.
Редовни инспекцијски надзори се односе на надзор над радом вршилаца комуналних
делатности којима је вршење истих поверено у поступку јавне набавке или на други начин у
складу са законом, редовну контролу исправности воде за пиће у сеоским водоводима,
чесмама и бунарима, контролу одржавања обала и растиња поред путева, заузећа јавних
површина и сл.
Поред тога инспектор је вршио и ванредне инспекцијске надзоре, по пријави грађана.
Комунална инспекција је давала налоге за хватање и збрињавање паса луталица, за
преузимање и нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња како са јавних површина,
тако и у домаћинствима, сачињавала записнике о нападима паса луталица, односно о
штетама насталим том приликом.
У 2017. години комунална инспекција је примила 23 захтева – пријаве грађана и
обавила је 15 покретања поступка по службеној дужности и 1 предмет за издавање одобрења
за заузеће јавне површине у Дољевцу. Сви предмети су решени у законском року.
На решења комуналног инспектора није било подношења жалбе, осим једног предмета у коме
је тражено извршење решења што је инспектор и учинио, све у складу са Законом о општем
управном поступку и Законом о инспекцијском надзору.
Проблеми са којима се комунални инспектор сретао у раду у 2017. години, се
најчешће односе на предмете који се односе на одржавање обала и растиња поред пута
(немогућност проналажења стварног власника парцела јер се исти нису укњижили као
власници, немогућност утврђивања граница парцеле пута без помоћи геометра и сл.),
делатност зоохигијене( немогућност хватања и збрињавања паса луталица, неодговодност
власника паса који своје псе или њихов подмладак пуштају на слободу, као и ниска свест
људи о истом), одвођење атмосферских и отпадних вода из домаћинстава (нередовно
пражњење септичких јама, непостојање истих у домаћинствима, нередовно одржавање
канала за одвођење атмосферских вода, као и изливања отпадних вода у канале).
У свом раду комунални инспектор је имао добру сарадњу са службеницима
Полицијске станице у Дољевцу, инспекцијама Општинске управе Дољевац – инспекцијом за
заштиту животне средине и грађевинском инспекцијом, као и са надлежним Републичким
инспекцијама.
У складу са позивима надлежних органа и организација инспектор је учествовао на разним
семинарима и скуповима који се тичу комуналних делатности.
У Дољевцу, 30.01.2018. год.
Комунални инспектор
_______________________________
Мр Срђан Станковић дипл.инг. ЗОП

