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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016.г.
У Oпштинској управи, Одељење за инспекцијске послове, инспекцијски
надзор на пословима из изворне надлежности и поверене послове врше:
1. Комунална инспекција (2 извршиоца)
2. Грђевинска инспекција ( 1 извршилац)
3. Инспекција за заштиту животне средине ( 1 извршилац)
4. Инспекција за јавне путеве и друмски саобраћај (1извршилац)
5. Просветна инспекција (непопуњено)
У вршењу испекцијског надзора инспектори примењују одредбе Закона о
инспекцијском надзору („Сл. Глсник РС“ бр. 36/15). секторске Законе и Закон
о општем управном поступку, Закон о државној управи и на десетине других
Закона и подзаконских аката (решења, одлука, правилника и сл.)
Неки од посебних Закона које инспекције у вршењу надзора примењују
су:
1. Закон о комуналним делатниостима
2. Закон о трговини
3. Закон о планирању и изградњи
4. Закон о заштити животне средине
5. Закон о процени утицаја на животну средину
6. Закон о заштити ваздуха
7. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине и још 13 Закона из области заштите животне средине
8. Закон о превозу у друмском саобраћају
9. Закон о превозу путника у друмском саобраћају итд.

А)
У 2016,г. вршени су редовни инспекцијски прегледи у складу са
планом одељења, ванредни инспекцијски надзори по поднетим
представкама или захтевима надзираних субјеката, вршен је обилазак терена
са едукативним карактером, тзв. стручне саветодавне посете, реализација
заједничке акције са републичком водном инспекцијом, и у складу са
Законом о испекцијком надзору један од приоритета инспектора у
извештајној години био је и инспекцијски надзор нерегистрованих субјеката.
Б) Одељење за инспекцијске послове општинске управе Општине Љиг
благовремено је и одговорно приступило спровођењу Закона о инспкцијском
надзору („Сл гласник РС“ 36/15)
Ц) Одељење за испекцијке послове Општинске управе организовало је
интерне обуке, Е обука „Изградња капацитета локалних инспекцијких
служби) кроз пројекат Сталне конференције градова и општина финансијски
подржан од Организације за европску безбедност и сарадњу.
Д) Одељење за инспекцијске послове Општинске управе благовренмено
је припремила планове испекцијког надзора за 2017.г. у складу са Законом.
Е) Врста и број инспекцијских надзора за 2016.г.:
1. Број предмета:
2.Број инспекцијких надзора:
3.Број донетих решења:
4.Број дописа:
5.Број прекршајних пријава:
6.Број привредних преступа и кривичних дела:
7.Број изречених забрана:

558
551
216
200
20
/
87

УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ
Последњих година су донети бројни Закони и подзаконски акти, са
циљем да се наше законодавство усклади са захтевима ЕУ, али долази до
великих проблема у инплементацији истих, ово се посебно односи на
постојеће објекте чија је технологија застарела и незадовољава савремене
стандарде. Собзиром на неопходност великих инвестиција у циљу достизања
ЕУ стандарда у наредном периоду очекују се проблеми у контроли
инспектора током надзора ових објеката ( котларнице, водовода,
канализација, депонија и сл.)
Пријаве које подносе инспектори често су без ефекта, због висине
казни, одбацују се због застарелости, траже допуне и у колико дође до
пресуде казне су најчешће испод законског минимума и као такве не делују
на прекршиоце позитивно, да се у будуће придржавају Закона.
Иако се инспектори специјализовани за поједине области, уочава се
потреба даљег стручног усавршавања поготову због брзине промена
законске регулативе.
Хронични недостатак службених возила и рачунарске опреме је
делимично решен, али има још увек пуно проблема око основних средстава
за рад испектора. Возила општинске управе које користе инспектори су због
старости, километраже и путева по којима се крећу на крају експлатације и
често неисправна па захтевају замену, иста ситуација је и са рачунарском
опремом. Приступ интернету са терена такође је проблем.
ЗАКЉУЧАК
Одељење за инспекцијске послове општинске управе општине Љиг у
току 2016. је законито, благовремено и одговорно спроводило прописе из
област за коју је надлежно, уз примену Закона о инспекцијском надзору.
Такође уложен је велики труд и енергија ради обављања обухватнијег и
делотворнијег инспекцијког надзора, кординације инспекцијког надзора и
избегавања непотребног преклапања и дуплирања послова, чиме је створена
основа за даљи помак на путу ефикаснијег спровођења прописаних мера
чиме ће се избећи ризик штетних последица по живот, здравље и имовину
свих нас.
Одељење за инспекцијеке послове

