ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Посао комуналног инспектора обавља један извршилац, који је у
обавези да спроводи 16 општинских одлука и закона на основу којих су
те одлуке донете. Имајући у виду да се покрива велика територија 18
месних заједница као и простор на коме се протеже насељено место
Лајковац, неопходно је пуно ангажовање више од једног извршиоца.
Проблеми на које инспекција у свом раду наилази, а за које треба
издвојити већа материјална средства су:
-канализација (проширење прикључака)
-одвођење атмосферских и отпадних вода
-зелена и сточна пијаца
-паркинг простор
-чишћење дивљих депонија
-рециклажа и сакупљање секундарних сировина
-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, инспектор парцијално,
где је то немогуће избећи, доноси решења за отклањање недостатака и
даље се стара о извршењу истих.
У извештајном периоду од 04.01 - 31.12.2016. године комунална
инспекција је обрадила 261 предмета. Од укупног броја предмета 146
су захтеви странака, док је 115 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, поднета је једна жалба другостепеном органу
(О. В.) и та жалба је одбијена као неоснована.
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.
Комунална инспекција је и овом извештајном периоду константно
вршила контролу Одлуке о одржавања комуналне хигијене на
територији општине Лајковац,
Одлуке о производњи и испоруци воде, пречишћавању и одвођењу
отпадних вода и одвођењу атмосферских вода са јавних површина,
контролу спровођења Одлуке о пијацама, а што се све директно или
индиректно односило на контролу рада јавног комуналног предузећа,

чиме је ризик од нежељених дешавања код не спровођења свих
донесених општинских одлука сведен на најнижи могући ниво.
Почетком извештајног периода контролисано је уклањање снега и леда
са јавних површина и уклањањање 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.
У свом раду инспекција има врло добру сарадњу са свим другим
инспекцијама као и са МУП-ом - ОУП Лајковац, 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
туристичких манифестација, као и у организацији свих других

активности на нивоу Општине.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 у овим радњама повећава се
контролни фактор ризика спровођења општинских одлука на висок,
максималан или неостварив ниво чиме је и фактор ризика који се тиче
капацитета свих доступних ресурса у инспекцијском надзору,
максимално умањен.
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.
Потпуна контрола остварења и извршења плана рада из 2017. године
као иконтролних листа (фактора ризика) биће комплетно исказана у
наредном извештају
за следећу годину.
У Лајковцу, 30.01.2017.г.
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

