ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
У извештајном периоду на основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору
(„Сл. гласник РС“, број 36/15), Комунална инспекција Општинске управе општине
Прибој врши инспекцијски надзор над спровођењем законских прописа и
скупштинских одлука на основу Програма и плана рада инспекције за протеклу
годину и доноси извештај који се односе на: уређење, заштиту и одржавање чистоће
јавних површина, комуналних и других јавних објеката, изношење и депоновање
смећа и другог отпадног материјала, уклањање снега и леда, уређење и одржавање
излога, уређење и одржавање гробља, прекопавање улица, тргова и тротоара,
водоснабдевање и одвођење отпадних вода, заузимање површина јавне намене,
мерење температуре ваздуха у становима и пословним просторијама прикључених на
даљински централизовани извор, контрола зелене и робне пијаце и продаја робе ван
пословног простора, контрола придржавања радног времена угоститељских објеката
као и других послова из области комуналних делатности. И то :
1) броју спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције);
-одржавање чистоће на површинама јавне намене (123 превентивне контроле).
-заузеће површине јавне намене испред дворишта, пословних и стамбених
објеката које одржавају власници, закупци односно корисници истих (84
контроле).
-одржавање чистоће на просторима око стамбених зграда за колективно
становање старају се солидарно власници станова и других просторија у згради
(26 контрола).
2) обавештавању јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у
вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и
службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим
активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности
пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и
другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и
облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима
(превентивно деловање инспекције);
-пружању стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или лицима
која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са
надзираним субјектима(45 посета).
3) нивоу усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и
другим прописом, који се мери помоћу контролних листи;
-остварен у 75% случајева, осталих 25% остварено после датих налога за
отклањање недостатака.

4) броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима;
-заједнички рад са републичком тржишном инспекцијом, Полицијским
службеницима ПС-Прибој, нелегална продаја ван пословних просторија на
територији општине Прибој, ван пијачног простора (4 координисане контроле).
5) остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о
односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских
надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за
инспекцијски надзор;
-на основу Програма и плана рада инспекције за протеклу годину а по ступању
на снагу због Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15)
усклађиван је рад инспекције по њему.
6) нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције;
-заједнички рад са републичком тржишном инспекцијом, продаја робе ван
пословних просторија (дат приоритет продаји дувана) уз сарадњу са ПС-Прибој.
(8 координисаних контрола).
7) придржавању рокова прописаних за поступање инспекције;
-На основу Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15)
рокови су поштовани у складу са законом.
8) законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број
другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов
исход);
-један другостепени поступак и један управни спор, у оба случаја одбијене
жалбе.
9) исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног
поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела
инспекција.
-по захтевима за покретање прекршајног поступка које је поднела
инспекција, одлучује ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ-ОДЕЉЕЊЕ У
ПРИБОЈУ.
На основу анализе годишњих извештаја о раду, Координациона комисија
иницира мере за унапређење инспекцијског надзора и објављује их на интернет
страници.
Показатељи делотворности инспекцијског надзора служе као смернице за
утврђивање радних циљева инспектора, у оквиру законом и другим прописом
утврђених мерила за оцењивање службеника.

На основу анализе годишњих извештаја процењује се степен остварености
стратешког плана.
У извештајном периоду комунална инспекција је извршила:
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Одлуком Скупштине општине Прибој, одржавање чистоће на јавним
површинама у граду, поверено је ЈКП «Услуга» Прибој.
Остале јавне површине које не одржава ЈКП «Услуга» Прибој (железничка
станица, аутобуска станица, бензинска станица, дворишта школа) одржавају
власници, односно корисници поменутог простора.
О одржавању чистоће на просторима око стамбених зграда за колективно
становање старају се солидарно власници станова и пословног простора у згради.
Приликом инспекцијских прегледа код одржавања чистоће на просторима око
стамбених зграда са колективним становањем постоји проблем због неодговорног
понашања станара, као и нерегистрованих појединих Скупштина стамбених
заједница преко којих би било могуће издавати налоге и доносити решења уз
спровођење целокупног управног поступка.
Извоз смећа од стране ЈКП «Услуга» Прибој се врши према плану и програму,
а у складу са одлуком Скупштине Општине Прибој и то три пута недељно из града, а
једном из насељених места по тачно утврђеним реонима и данима.
Од стране комуналне инспекције у извештајном периоду редовно је вршена
контрола одлагања комуналног отпада на местима која за то нису одређена.
Контроле се редовно спроводе и у циљу утврђивања идентитета починиоца од стране
инспектора.
У Општини Прибој није заступљена делатност ЗОО-хигијене, не постоји
објекат за прихват паса луталица, нити је оспособљена ЗОО-хигијенска служба за
обављање ове делатности. Уклањање паса луталица врши се преко овлашћеног
предузећа регистрованог за обављање ове делатности и то по потреби.
Редовном контролом зелених површина и паркова од стране инспектора
утврђено је да се исте одржавају на задовољавајући начин, тј. према плану и
програму вршиоца комуналне делатности, а сагласност даје општинско веће
Општине Прибој.

На све захтеве грађана, комунална инспекција излазила је на терен
правовремено и након утврђеног чињеничног стања предузимала мере у складу са
важећим прописима, о чему су подносиоци захтева писменим путем обавештавани.
Вршена је контрола заузећа јавних површина, а по питању нерегистрованих,
неисправних, хаварисаних возила чијим остављањем се омета обављање комуналних
послова и коришћење комуналних објеката. Извршене су 4 контроле површина јавне
намене у граду, донета решења и уклоњено 25 нерегистрованих возила .
Вршена је контрола заузећа јавних површина, где је обављана продаје робе
ван пијачног простора, том приликом уклањани су сви продавци који су вршили
заузеће јавне површине, а ради обављања продаје. Због учињеног прекршаја продаје
робе ван пијачног простора поднето је 8 захтева за покретање прекршајног поступка.
Комунална инспекција вршила је редовну контролу угоститељских,
трговинских и занатских објеката у погледу придржавања прописаног радног
времена уз обавезну асистенцију радника ПС Прибој. Том приликом се обавезно
спроводи контрола у свим угоститељским објектима у граду.
Записнички је констатовано непридржавање прописаног и дозвољеног радног
времена угоститељских, трговинских и занатских радњи и том приликом поднето је
12 захтева за покретање прекршајног поступка органу за прекршаје Пријепоље,
одељење Прибој.
О решавању комуналних проблема (чистоћа, депоније, гробља, сточна
гробља, сеоски водоводи и др.) у сеоским насељима старају се месне заједнице,
стога се остварује редовна сарадња са представницима месних заједница.
Комунална инспекција у извештајном периоду, вршећи надзор из своје
области, имала је сарадњу са другим инспекцијским службама.
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