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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Послове надзора из надлежности комуналне инспекције у 2016. години обавља један
извршиоц, 1 инспектор са високом стручном спремом и положеним стручним испитом за обављање
инспекцијског надзора.
Инспекција је током 2016. године за потребе рада на терену користила моторно возило марке
Дачиа Дустер а повремено и сопствено возило, у случајевима када поменуто возило није било
доступно. Инспекција је од опреме користила један лап топ, један службени мобилни телефон са
камером, један штампач (црно бели) и један стони телефон.
Комунална инспекција је током 2016. године вршила надзор над применом Закона на основу
следећих прописа из своје надлежности:
ЗАКОНИ:
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016),
Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015).
Закон о oглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016) Закон о трговини ("Сл. гласник РС",
бр. 53/2010 и 10/2013)
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015),
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97 и 31/01 и („Службени
гласник Р.С. број 30/2010 и 18/2016),
Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/2013),
Закон о зоохигијени ("Сл.гл.РС", бр 30/2010 и 93/2012).
Поред Законских одредби комунална инспекција поступала је и на основу општинских
Одлука:
(Одлука о општинској управи општине Ада, Одлука о одржавању чистоће на територији општине
Ада, Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода на територији општине Ада,
Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара
срећу, Одлука о локалним комуналним таксама, Одлука о условима за држање и заштиту домаћих
животиња,...)
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Превентивно деловање инспекције
На основу Закона о инспекцијском надзору, ради остваривања циља инспекцијског надзора,
инспекција је дужна да превентивно делује.
Превентивне активности инспекције су биле усмерене на смањењу следећих недозвољних
активности: продаје разних артикала и робе ван пијачног простора, одлагања отпада и осталих
материјала на јавним површинама, остављању возила и пољопривредних машина на јавним
површинама, изливање отпадних вода на јавну површину и отворене уличне канале, држање паса у
супротности са општинском Одлуком.
Приликом превентивног деловања инспекције, поред усмених указивања на радње и активности
које би требало ускладити са Законима и подзаконским актима као и општинским Одлукама,
инспекција је поступајући у складу са Законом о инспекцијском надзору, издавала и писане
препоруке надзираним субјектима, односно акте о примени прописа.
Препоруке су издаване надзираним субјектима код којих су уочене неправилности. Субјектима је на
тај начин указивано које неправилности треба да исправе и ускладе са Законом и у ком року, као и
које су последице ако то не учине.
Комунална инспекција је током 2016. године пружала стручну и саветодавну помоћ лицима
која су се обраћала инспекцији лично или путем телефона.
Рад инспекције током 2016.године
Ради утврћивања чињеничног стања Комунална инспекција је током године извршила преко
200 увићаја на територији општине Ада.
Инспекција током 2016. године радила је на 268 предмета. Од тога издато је 169 Решења и 99
аката о примени прописа као и одобрења физичким и правним лицима.
Решења и акти су издата за :
- Одржавање кишних канала и пропуста; 4 случајева.
- Орезивање и вађење стабала из дрвореда, одржавање травњака; 8 случаја.
-Изливање отпадних вода на јавну површину: 3 случајева.
- Продаја ван пијачног простора: 6 случајева.
- Заузимање јавне површине у пословне сврхе: 55 случаја.
- Не адекватно држање домаћих животиња, пчеле, живина: 5 случаја.
- Издавање Решења за продужено радно време угоститељских објеката: 96 случаја,
- Уређење зоохигијене, отпремљено преко ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге
Кикинда 30 анималног отпада из индивидуалних газдинства, 6 леша паса, 3 леша мачке, и120 паса
луталица.
- Постављање рекламних табли на јавну површину 6 случајева,
- Сарадња са полицијском испоставом: 7 случајева.
- Извештаји,обавештења, информације другим органима и службама: 70 случајева.
Комунална инспекција је у 2016. години поднела 15 захтева за покретање прекршајног
поступка надлежном општинском органу за покретање прекршајног поступка и то за:
- радно време угоститељских објеката дуже од прописаног: 3,
- држање паса супротно општинској Одлуци: 5,
- испуштање отпадних вода: 2,
- неуплаћена лок. ком. такса за коришћење јавне површине у пословне сврхе: 5.
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Комунална инспекција води евиденцију о свом раду у писаном облику, а устројила је и
сопствену електронску евиденцију података, инспекција нема довољно ресурса да електронску
евиденцију редовно ажурира па је ту приметно кашњење у ажурирању електронске евиденције.
У сарадњи са Полицијском испоставом Ада инспекција је учествовала у заједничким
координираним акцијама затварања делова општинских путева, обезбеђења разних манифестација и
сл. Комунална инспекција је такође координирала свој рад са грађевинском инспекцијом и
инспекцијом за заштиту животне средине.
Осим побројаних редовних активности, комунална инспекција је била ангажована и на
другим ванредним пословима који су излазили из делокруга рада комуналне инспекције.
Током 2016. године Комунална инспекција је остварила задовољавајућу сарадњу са другим
органима и организацијама. Сарадња је остварена са ЈКП на територији општине Ада, са месним
заједницама на територији општине Ада, са Полициском испоставом Ада, туристичком
организацијом Ада, ЈП Адица Ада као и са другим организацијама и општинским и републичким
инспекцијама.

Доставити:
1. Шефу Одељења за ком.послове, урб.
грађ. и заштиту животне средине,
2. Архиви.
Комунални инспектор ОУ Ада
Кош Вилмош
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