Извештај о раду комуналне инспекције
за 2017. годину
Послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о комуналним делатностима и
општинских одлука које уређују комунални живот на територији Општине врши комунална
инспекција.
У извештајном периоду за 2017. годину., евидентирано је укупно 217 предмета, од чега
71 по захтеву странке а 140 по службеној дужности. Током 2017. године извршена су 148
контролна прегледа, донето је 36 решења, поднето 9 жалби на решење од којих су све
одбијене. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка,уручено је 12 прекршајних
налога. Поднето је 6 захтева за заузимање јавне површине и издатo je 6 решења. У осталим
случајевима решења су изрицана записником.
Највећи број инспекцијских прегледа односи се на сеоске месне заједнице у којим није
изграђена канализациона мрежа, тј. проблем непрописно изграђених септичких јама и
изливања отпадних вода по рекама, потоцима, локалним путевима и приватним парцелама.
Проблем представљају и објекти за држање стоке који углавном не испуњавају услове
удаљености од стамбених и водоснабдевачких објеката. У појединим случајевима и
непрописно депоновање отпада. Одређен број контрола односи се и на ЈКП '' Дрина '', а у вези
одржавања јавних површина ( купљење отпада, кошење, прање улуца, чишћење снега и др.).
Редовним инспекцијским надзором утврђено је да на подручју општине Мали Зворник
постоји низ комуналних проблема:
1) Проблем недостатка воде у сеоским месним заједницам због ненаменског трошења
воде је посебно изражен у току лета и јесени у сеоским месним заједницама. У току наведеног
периода ЈКП '' Дрина '' одвозило воду у јавне водоводе и сеоски водовод у Д.Трешњици,
такође вода испоручивана и власницима приватних водовода.
2) Пси луталице представљају велики проблем на подручју целе општине, како у
сеоским месним заједницама тако и на подручју града. У извештајном периоду пријављено је
више уједа паса и напада паса на пернату живину и овце у сеоским домаћинствима. На
подручју општине Мали Зворник током 2017. године збринута су 35 пса ( углавном на
подручју града), од стране овлашћене службе КЈП '' Ђунис '' УБ. И поред хватања и
збрињавања паса луталица број истих се увећава и представљају све већи проблем на подручју
општине М.Зворник.
3) Проблем канализације у Церској улици, као и део улице Вука Караџића, Првомајској
и Светосавске, где је канализација отвореним каналом спроведена према реци Дрини.
4) Дивље депоније - сметлишта на подручју општине на обали реке Дрине, Зворничког
језера, као и у шумама, потоцима и пропустима у сеоским месним заједницама. Углавном се
ради о мањим сметлиштима. На подручју општине М.Зворник нема депоније за грађевински
отпад ( шут, земља, грање ) што представља велики проблем. У МЗ Сакар регистрована дивља
депонија на коју се углавном одлaгао грађевински шут и грање. Потребно је сагледати
могућност за проналажење локације за депонију грађевинског шута и грања, чиме би се
смањили трошкови транспорта наведеног отпада до депоније у Лозници.
5) Проблем уличне продаје на Старом и Новом мосту у Малом Зворнику. Нема
уређеног простора за продају робе из камиона, зелена пијаца у граду ради само у пијачни дан,
четвртком, мала је и нефункционална. Потребно је сагледати могућност изградње зелене
пијаце на површини код полигона,постоји канализациони и водоводни прикључак,на којој би
се поред продаје са тезги вршила продаја на велико са камиона.

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине
за 2017. годину
Делокруг рада, права дужности и овлашћења инспектора за заштиту животне средине
регулисана су сетом закона из области заштите животне средине 8 Закон о заштити животне
средине, Закон о управљању отпадом, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о
амбалажи и амбалажном отпаду, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизујућег
зрачења, Закон о заштити од буке у животној средини и др. Законима).
Послови инспекцијског надзора над применом мера заштите ваздуха, заштите вода,
земљишта, природних добара, заштите од буке, заштита од јонизујућег и нејонизујућих
зрачења, заштита од отпадних и опасних материја који су законом поверени општини и др.,
врши инспектор за заштиту животне средине у оквиру својих овлашћења.
Осим наведених послова инспектор за заштиту животне средине обавља – врши
послове општинског комуналног инспектора као и послове туристичког инспектора ( укупно
217 евидентираних предмета у 2017. години ), врши и друге послове по налогу и решењу
начелника општинске управе ( учествује у раду општинских комисија ).
У извештајном периоду за 2017. годину евидентирано је 7 предмета из области заштите
животне средине, извршена су 3 контролна прегледа.
Контрола примене Закона о управљању отпадом вршена је у два наврата, правно лице и
предузетник.
Примена закона о заштити од буке у животној средини извршена је код једног
предузетника.

Извештај о раду инспекције за туризам
за 2017. годину
Послове инспекцијског надзора над спровођењем Закона о туризму на територији
Општине врши туристичка инспекција.
У извештајном периоду за 2017. годину., евидентирано је укупно 3 предмета, сва три по
службеној дужности. Током 2017. године извршена су 3 контролна прегледа, донето је 1
решење, уручен је 1 прекршајни налог. У осталим случајевима нису налагане мере – није било
неправилности код надзираних субјеката.

Комунални инспектор, инспектор заштите
животне средине и инспектор за туризам.
Мирослав Марковић

