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   Комунална инспекција Одсека за инспекцијске полове Oдељења за привреду, 

пољопривреду, урбанизам, грађевинарство,заштиту животне средине и комунално - 

стамбене послове у свом раду се оријентише пре свега на правилном спровођењу  Одлуке 

о одржавању чистоће на територији општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали 

Иђош“, бр. 3/03 и 16/2017), Одлуке о условима за држање домаћих животиња на 

територији општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 2/97), Одлуке о 

сузбијању пољске штете и о забрани номадске испаше стоке на територији општине Мали 

Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 2006), Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. лист СРС“, бр. 16/97), Одлуке о постављању мањих монтажних и других објеката за 

продају робе и вршење услуга („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 2/90), као и Одлуке о 

радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара 
на срећу („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 4/98),Одлуке о кућном реду у стамбеним 

зградама(„Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 4/2018), Одлуке о сакупљању и одвођењу 
атмосферских вода („Сл. лист општине Мали Иђош“, бр. 15/2018), Одлуке о обављању 

комуналне делатности ,управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге на 
територији општине Мали Иђош („Сл. лист општине Мали Иђош“, 34/2017).   

             На пословима комуналне уређености у насељима и пољочуварске службе ван 
насеља су ангажована 4 комунална редара –пољочувара. 

 Из делокруга комуналне уређености, а у циљу уређења јавних површина и 
отклањању неправилности на истим, комунални инспектори су у протеклој 2018-ој години 

обрадили укупно 543 предмета, и то: 
- 229  записника,  

-   90  решења о инспекцијском надзору, 
-   22  записника о инспекцијском надзору – стамбене заједнице, 

-     9  уписа у регистар стамбених заједница, 
- -      16  решења о формирању стамбених заједница,  

-  25  предмета-уједи паса луталица, 

-     1 решење о забрани држања домаћих животиња, 

-   32 анекса уговора о привременом коришћењу јавне површине, 

-   21 обавештење – привремени монтажни објекти, 



-     2 решења о продужењу радног времена у угоститељству, 
-     5 решења о одобравању одржавања јавног скупа, 

-     2  одобрења за ексхумацију, 
-   31 решење о закупу – рекламне табле, 

-     2  одговора по жалби грађана, 
-   12 обавештења која су се односила на недозвољено остављање возила, 

-   10  предмета који се односе на штете на стамбеним објектима 
-   25 захтева за покретање прекршајног поступка 

-     9 дописа 
.Осим редовне контроле тј. обилазака насеља ради утврђивања неправилности и 

контроле извршења решења инспектора, од стране грађана који су опоменути овде су 
убројана и решења донета после интервенција извршених на захтев или на притужбе 

грађана на разне комуналне неправилности. Међутим било је на десетине интервенција 

које нису биле у надлежности комуналне инспекције или није било потребно доносити 

решење јер је проблем решаван на лицу места. 

У сарадњи са грађевинским инспектором и инспектором заштите животне средине 

излазили смо на терен у циљу што бржег и ефикаснијег решавања појединих проблема 

који су се односили на кршење прописа из делокруга заштите животне средине и 

грађевинарства. 
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