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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

У Одсеку за комуналну инспекцију ради 12 комуналних инспектора. Комунални инспектори
су у овом извештајном периоду написали 2956 записника на основу којих је поднета 1231 пријава
Прекршајном суду за покретање поступка и донета 542 решења за успостављање комуналног реда. На
лицу места комунални инспектори су написали 165 прекршајних налога од којих је 111 наплаћено у
укупном износу од 2.420.000,00 динара, док је 54 прекршајна налога у укупном износу од
2.485.000,00 динара прослеђено Прекршајном суду.
У сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис“ са резервисаних паркинг места уклоњена су 3 моторна
возила.Разлог за овако мали број уклоњених возила са резервисаних паркинг места је тај што
комунални инспектори немају више на услузи мобилни телефон „Паркинг сервиса“ на који су се грађани
обраћали инспекторима а они одмах реаговали и позивали центар ЈКП који је за кратко време био на
месту прекршаја и непрописно моторно возило уклањао. Такође,контролу поред нас врше и
службеници ЈКП „Паркинг сервис“-а и Комунална полиција.
На основу донетих решења комуналних инспектора у 2016. години од 183 извршења, 69 је
извршено принудним путем у сарадњи са предузећем „Нови град инжењеринг“са којим Градска
општина Стари град има склопљен уговор.У преосталих 114 предмета извршеници су сами поступили
по решењима или су у току поступка добили потребне сагласности.
Од 183 извршења колико је заказано у 2016.години, 9 се односи на баште угоститељских
објеката постављенe без важећих решења, 57 на рекламе за које власници немају одобрење, у 8
предмета су у питању расхладне витрине и апарати за кокице, у 6 предмета у питању су киосци, у 5
предмета су тезге и 25 извршење се односи на уклањање графита. Са ЈКП „Паркинг сервис“ уклоњено
је 10 нерегистрованих, хаварисаних и напуштених возила. У преостала 63 предмета реч је о
различитим извршењима (смеће,шут и остало).По захтеву Суда спроведено је 19 судских извршења.
И ове,као и ранијих година посебна пажња посвећена је недозвољеној уличној продаји на
локацијама: Кнез Михаилова,Маршала Бирјузова,Сремска,Зелени венац. Такође, организовано је
свакодневно дежурство на простору испред и око пијаце „Скадарлија“,у улици Џорџа Вашингтона и на
Тргу Мире Траиловић.Ово дежурство је било организовано са Градском комуналном инспекцијом и
Комуналном полицијом у времену од 08,00 до 18,00 часова.
Оваквим начином организованог заједничког дежурства на наведеним локацијама знатно се смањио
број нелегалних продаваца а самим тим и комунални ред је на завидном нивоу.
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У периоду када је појачана нелегална продаја уџбеника у Косовској улици и Обилићев
венац,комунални инспектори су имали дежурства на тим локацијама.Ове године су продавцима
половних уџбеника издата решења којима се одобрава продаја половних уџбеника на Тргу Николе
Пашића.Са комуналном полицијом и градским комуналним инспекторима организована су и заједничка
дежурства у Косовској улици и на Обилићевом венцу у делу око књижаре Завода за издавање
уџбеника.
Комунална инспекција је у 2016.години приликом редовних дежурстава на локацијама где је
улична продаја израженија, имала асистенцију службеника Полицијске станице Стари град у
преподневној смени као и приликом организовања ноћних акција у којима је вршена контрола
поштовања радног времена угоститељских објеката.
Комунални инспектори су вршили контролу радног времена угоститељских објеката
спроводећи градску Одлуку која регулише дужину трајања рада и истицање радног времена на улазу,
што се у великом броју случајева поштује,међутим то није био случај са локалима у Цетињској и
околним улицама где су ноћне контроле организоване скоро сваког викенда ( петком и суботом).У
наведеном случају комунални инспектори су против прекршиоца подносили само пријаве Прекршајном
суду.
Треба напоменути да је тек доношењем допуне Одлуке о радном времену угоститељских објеката
нарочито у делу Цетињске улице дошло до поштовања исте од стране власника угоститељских објеката
те се број прекршилаца знатно смањио.
Комунална инспекција је и ове године вршила појачан инспекцијски надзор на
успостављању комуналног реда на траси
Београдског маратона, као и приликом осталих
традиционалних манифестација као што су „Улица отвореног срца“,“Трг отвореног срца“ и градска
слава Спасовдан.
Као и ранијих година Градска општина Стари град је установама и грађанима на својој
територији обезбедила одређене количине индустријске соли за уклањаљње леда и снега у зимском
периоду,од чега је већа количина подељена, а остатак ће бити дељен у зависности од временских
прилика и потреба грађана и установа. Комунална инспекција ће у периоду када има снежних падавина
вршити контролу чишћења снега и леда испред зграда и пословних објеката као и уклањања леденица
са кровова, и где то буде неопходно,предузимаће мере из своје надлежности.
Посебну пажњу комунална инспекција обраћа на пријаве грађана упућене преко писарнице
којих је у 2016.години било 334 као и на телефонске пријаве, пријаве преко апликације „Грађанин –
инспектор“ и „ Беоком сервиса “ којих је било 586. Комунални инспектори су по добијању пријава
одмах излазили на терен, предузимали мере и о исходу поступка обавештавали подносиоце пријава.
Све предузете мере вршене су најчешће применом следећих Одлука:
- Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда;
- Одлука о комуналном реду;
- Одлука о радном времену угоститељских, објеката на територији града Београда;
- Одлука постављању привремених објеката на територији града Београда;
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката...;
- Одлука о оглашавању на територији града Београда.
Табеларни приказ активности Комуналне инспекције
за период 01.12.2016. - 31.12.2016.године
Написано
записника

2956

ПРЕДУЗЕТЕ

МЕРЕ

Пријаве
Прекршајном
суду

Решења

Закључци

1231

542

995

Прекршајни налог
Број
Вредност
111
54

Уклоњена
моторна
возила са рез.
паркинг места

2.420.000,00
2.485.000,00
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Напомена - Прекршајни налог плаћен
Прекршајни налог није плаћен прослеђен Пр.суду
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Зарић Милета
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