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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Посао комуналног инспектора обављају два извршиоца, који су у
обавези да спроводе 16 општинских одлука и закона на основу којих су те одлуке
донете. Имајући у виду да се покрива велика територија 26 месних заједница као и
простор на коме се протеже насељено место Љиг, неопходно је пуно ангажовање оба
извршиоца.
Проблеми на које инспекција у свом раду наилази, а за које треба издвојити
већа материјална средства су:
- водоснабдевање (изналажење нових видова водоснабдевања и замена
дотрајалог цевовода),
- канализација (проширење прикључака),
- одвођење атмосферских и отпадних вода (изградња кишне канализације),
- одржавање и уређење гробља,
- зелена, сточна, бувља и кванташка пијаца (локације),
- снабдевање

топлотном

енергијом

(реконструкција

и

проширење

капацитета),
- паркинг простор (недостатак),
- одржавање комуналне хигијене (комунална опрема, хидрантска мрежа,
посуде за смеће, чишћење и прање јавних површина),
- постројење за прераду отпадних вода,
- асфалтирање и изградња тротоара како у Љигу тако и Белановици,
- чишћење дивљих депонија,
- уређење фасада у ужем центру,
- рециклажа и сакупљање секундарних сировина,
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- уређење водотокова и обала река,
- градска депонија.
Све горе поменуте проблеме, инспекција наглашава у својим извештајима, али
се исти тешко решавају због огромних средстава која се захтевају за реализацију. Из
свих тих ставки, инспектори парцијално, где је то немогуће избећи, доносе решења
за отклањање недостатака и даље се старају о извршењу истих.
У извештајном периоду од 04.01 - 31.12.2016. године комунална инспекција је
обрадила 234 предмета. Од укупног броја предмета 104 су захтеви странака, док је
130 поступака покренуто по службеној дужности.
Инспекција се приликом решавања свих предмета придржавала рокова за
поступање по Закону о општем управном поступку.
Од укупно наведеног броја обрађених предмета, против решења комуналне
инспекције, поднете су жалбе другостепеном органу (О. В.) и то 5, од којих су за
свих 5 потврђена решења.
Сваки од горе поменутог броја предмета, захтева присутност инспектора на
лицу места, и то за неке случајеве по више пута, што говори о броју надзора ове
инспекције.
У предметном извештајном периоду, поднето је и 10 прекршајних пријава код
Судије за прекршаје, које су благовремено решене и сви прекршиоци санкционисани.
Комунална инспекција је и овом извештајном периоду константно вршила
контролу Одлуке о одржавања комуналне хигијене на територији општине Љиг,
Одлуке о производњи и испоруци воде, пречишћавању и одвођењу отпадних вода и
одвођењу атмосферских вода са јавних површина, Одлуке у условима и начину
снабдевања топлотном енергијом, као и контролу спровођења Одлуке о пијацама, а
што се све директно или индиректно односило на контролу рада јавних комуналних
предузећа, чиме је ризик од нежељених дешавања код не спровођења свих донесених
општинских одлука сведен на најнижи могући ниво.
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Почетком извештајног периода написано је и уручено 105 наредби за
уклањање снега и леда са јавних површина и 35 наредби и решења за уклањање
лагерованог материјала на јавним површинама.

Може се са сигурношћу

констатовати да је фактор ризика од нежељених последица после формирања снега и
леда, доношењем наредби стабилизован на испод 20%.
Током пролећног и летњег периода инспекција је извршила и контролу
привременог заузећа јавних површина, приликом чега је служба за локалну пореску
евиденцију издавала решења за наплату, према важећем тарифнику и општинској
одлуци, чиме је ризик фактора непланског заузећа превентивно спуштен на најнижи
могући ниво.
У анализираном интервалу у сарадњи са СЗР “Хигијена-Томић“ из Лајковца
организоване су акције хватања и уклањања паса луталица. После уклањања паса
луталица са јавних површина, фактор ризика од напада и уједа паса луталица је пао
на око 40%, што је добар резултат имајући у виду да су средства исплаћена по
основу штета и нежељених последица још увек релативно висока, а на шта би се
превентивним деловањем и перманентном едукацијом грађана могло утицати.
Чланом 46. Закона о ветеринарству, обавеза

сваке општинске управе на

територији Републике Србије је да на позив грађана и самоиницијативно врши
попис угинулих домаћих животиња, и у сарадњи са овлашћеном зоохигијенском
службом одвози лешеве у кафилерију у Ћуприју. На овим пословима такође је била
ангажована комунална инспекција, чијим активностима је могућност ширења
заразних болести и других непосредних последица као и фактор ризика, сведен на
најнижи могући ниво.
И у протеклој години месне заједнице су имале сарадњу са комуналном
инспекцијом, али је потребно радити на успостављању веће сарадње, односно
едукацији изабраних људи у истим, чиме би се могло утицати и на фактор ризика
који се као по правилу нагло повећава, имајући у виду осцилације наведене сарадње.
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У свом раду инспекција има врло добру сарадњу са свим другим инспекцијама
као и са МУП-ом - ОУП Љиг, која је преко потребна имајући у виду контролу рада
угоститељских објеката и асистенције приликом спречавања недозвољене продаје на
јавним површинама.
Комунална

инспекција

активно

учествује

у

организацији

привредно

туристичке манифестације „Косидба на Рајцу“, као и у организацији свих других
активности на нивоу Општине.
Комунална инспекција за свој рад би требало да има и адекватну опрему као
што је: аутомобил доступан свакодневно ради мобилности инспектора, ХТЗ опрему,
јакну, одело и сл., а што је неопходно регулисати Одлуком о комуналној инспекцији
(„Сл. гл. Општине Љиг“, бр. 7/2014) или посебним Правилником, што све утиче на
максимални ниво повећања ризика приликом извршења инспекцијског надзора.
За ефикаснији рад инспекције неопходно је да инспектори активно учествују у
доношењу предлога одлука које су из надлежности ове инспекције, имајући у виду
да су свакодневно на терену и да имају велико искуство у самом испитном поступку
као и радњама које предузимају пре доношења решења. Самим не учествовањем
инспекције о овим радњама повећава се контролни фактор ризика спровођења
општинских одлука на висок, максималан или неостварив ниво.
Напомињемо, да је сваки од извршилаца Начелнику инспекцијске службе и
другим овлашћеним службама локалне самоуправе крајем сваке недеље подносио
дневни извештај о раду, чији аналитичку сублимацију веродостојно представља овај
годишњи извештај.
Инспекцијска служба општине Љиг је током извештајног периода прошла
једну од он-лајн обука под називом: „Изградња капацитета локалних инспекцијских
служби“, приликом чега су полазници добили одговарајуће сертификате чиме је и
фактор ризика који се тиче капацитета свих доступних ресурса у инспекцијском
надзору, максимално умањен.
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Као одраз очекиване транспарентности рада инспекцијских служби, а уједно и
могућност перманентног обавештавања грађана је и сајт „48 сати“, замишљен тако
да се грађани максимално приближе својој локалној управи и електронским путем на
најкраћи начин без компликованих процедура, пријаве проблем и прате фазе
решавања предмета и коначно буду у непосредном контакту са надлежним
инспекцијама, што може утицати да и овај фактор ризика који се тиче непосредног
електронског контакта грађана, буде контролисан и максимално умањен.
Потребно је истаћи, да је комунална инспекција општине Љиг у сарадњи са
Начелником инспекцијске службе, током и крајем друге половине 2016. године
израдила неопходна документа према новом Закону о инспекцијском надзору
(контролне листе и план рада за 2017. годину), па се с' обзиром на скорије време
израде ових значајних аката, у овом извештају не могу навести потпуни резултати
контроле фактора ризика приликом инспекцијских контрола, али се са сигурношћу
може рећи да је доношењем ових важних аката он непосредно стављен под контролу.
Посебно потенцирамо, да је фактор ризика приликом инспекцијских контрола
подразумевао вероватноћу настанка штете или губитка, а чинио је фактор, елемент
или било шта у чему је садржана нека опасност. Ризик у будућем периоду треба
сагледавати и као могућу претњу, догађај или штетни догађај, или пропуштање
радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа.
Услед кратког временског периода примене, глобално посматрајући после
спроведених конкретних активности и доношењем новог Законског решења,
комунална инспекција је спустила фактор ризика од ретроградних дешавања на
испод један до саме нуле, што говори у прилог да уведена законска решења могу
довести до позитивних померања која се тичу инспекцијског надзора, али наравно не
и у свим сегментима рада инспекције.
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Потпуна контрола остварења и извршења плана рада из 2017. године као и
контролних листа (фактора ризика) биће комплетно исказана у наредном извештају
за следећу годину.
У Љигу, 30.01.2017.г.
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ОПШТИНЕ ЉИГ

