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Комунални инспектор у своме раду примењује:
- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и
95/2018),
- Закон о оглашавању (''Сл.гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19),
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 –
аутентично тумачење),
- Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' број 88/2011, 104/2016 и
95/2018),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 – одл. УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16-одл. УС),
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012,
84/2015 и 83/2018 - др. закон),
- Закон о сточарству ( ''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 93/2012 и 14/2016),
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 52/2019),
- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС),
- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016)
- Одлука о комуналним делатностима ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/14, 20/16 и
4/17),
- Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији
општине Чока ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17),
- Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Чока''
број 16/15 и 4/17),
- Одлука о ауто - такси превозу ( ''Сл. лист општине Чока'' број 4/06 иу 4/17),
- Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији
општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' број 3/05, 6/11 и 4/17),
- Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/06 и 4/17 ),
- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Сл.

лист општине Чока'' број 20/16 и 4/17),
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама објеката (''Сл. лист општине Чока'' 18/17),
- Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивљњу искључивог права за обављање
делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (''Сл.
лист Општине Чок'' бр. 4/15, 4/17, 8/17 и 18/17),
- Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине
Чока
(''Службени лист општине Чока'' број 18/17 и 11/18 ),
- Одлука о одржавању улица, општинских путева и некатегорисаних путева на
територји
Општине Чока( ''Службени лист општине Чока'' број 4/18 ),
- Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева животиња,
дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ),
- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ),
- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ).
У извештајном периоду, са места Шефа одељења за инспекцијске послове и послова
комуналне инспекције, обављани су следећи послови:
Решаванo је укупно 72 предметa по захтеву странака, по службеној дужности или по
другим основама интервенције. Нерешених предмета нема.
Комунална инспекција општинске управе Чока је донела 19 решења. Највећи део се
односи на санацију уличних канала за одвод атмосферске воде, уређивање јавних
зелених површина и других недостатака по представкама и усменим пријавама
грађана.
Извршено је 36 редовних контрола у складу са Законом о трговини (''Сл.гласник РС'',
бр.52/19), у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног
имена угоститељских, трговинских и занатских објеката, као и продаје резаног дувана
на јавним површинама.
Путем средстава јавног информисања као и радом на терену обавештавани су грађани о
сузбијању комараца на територији општине Чока.
У оквиру одељења издате су налози за редовне инспекцијске контроле за грађевинску,
комуналну и инспекцију за заштиту животне средине.
У свом раду комунална инспекција наилази на разне проблеме. Један од највећих
проблема је недостатак канализације у насељеним местима општине Чока, где је уочено
повремено изливање отпадних вода из појединих стамбених зграда на јавну површину.
Највећи проблем је у насељеном месту Падеј.
Нажалост, актуелан је и даље проблем паса луталица и остављених животињских
лешева на јавним површинама (пси и мачке). Током извештајног периода вршене су
контроле и наложено њихово уклањање са улица.
Израђене су информације и извештаји везани за комуналну инфраструктуру.
Комунална инспекција вршила је контролу над извођењем радова извршених током
јавних радова.
Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора,су предузимане благовремено, колико
је било могуће. Настојало се да се испоштују прописани рокови. Рад са другим
инспекцијама, органима суда и Муп-а, на задовољавајућем је нивоу.
Израђен је предлог годишњег програма рада инспекције за 2020. годину.
Приказано по одредбама чл. 44 став 2 Законa о инспекцијском надзору (''Сл. гласник

РС'', број 36/15) :
Т.1.Број спречених штетних последица, превентивно деловање инспекције, изражено
процентуално је око 90% у односу на примљен број предмета у извештајном периоду.
Т.2.Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјектима је висок проценат у односу на примљен број предмета.
Т.3.Ниво усклађености пословања надзираних субјеката са законом који се мери помоћу
контролних листи, неутврђен из техничких разлога.
Т.4.Корективно деловање инспекције, изражено процентуално је око 80%.
Т.5.Нерегистровани субјекти: није нађен.
Т.6.Мере уједначавања праксе инспекцијског надзора, су предузимане благовремено,
колико је било могуће.
Т.7.Било је више ванредних инспекцијских надзора због захтева грађана.
Т.8.Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције, добар.
Т.9.Коришћени материјални и технички ресурси из постојећих ресурса као и сарадња са
другим институцијама ЈКП Чока - јавни радови.
Т.10. Испоштовани су прописани рокови.
Т.11.Законитост управних аката донесених у инспекцијском надзору је 100%( нема
поништених решења другостепеног органа).
Т.12. Притужби на рад инспектора од стране надзираних субјеката није било.
Т.13.Успешно завршена обука ''ПРОЦЕНА РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У
КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ЈЛС'', '' ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ - ФУК '' и ''
ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА '' .
Т.14. Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева
животиња, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр.
10/19 ),
- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ),
- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ).
Т.15. Ажурирање општинког информатора и предузете су и друге мере у циљу
ажурирања података у информационом систему.
Т.16. Највећа пажња је посвећена на контролу истицања и придржавања радног
времена и истицања пословног имена угоститељских, трговинских и занатских
објеката, као и продаје резаног дувана на јавним површинама.
Т.17.Захтеви за покретање прекршајног поступка се решавају контиунирано.
У току извештајног периода у оквиру овог радног места предузете следеће мере:
-донето је 19 решења,
-контрола истицања пословног имена и радног времена - 21 контроле,
-контрола продаје резаног дувана на јавној површини - 15 контрола,
-хумано уклањање паса луталица и уклањање животињских лешева извршено је 5 пута,
-обавештења – комада 8 (на захтев странке и по службеној дужности),
-извештаји, дописи и информације, комада 3,
-издати су налози за инспекцијски надзор у оквиру одељења,
-израђен је предлог годишњег програма рада инспекције за 2020. годину.
Комунални инспектор
Роберт Косо
____________________

