БРАТИМИРУ ВАСИЉЕВИЋУ, председнику Градске општине Пантелеј
СРЂАНУ НЕШИЋУ, председнику Скупштине Градске општине Пантелеј
НОВИЦИ СИМИЋУ, нaчелнику Упрaве Грaдске општине Пaнтелеј

На основу члана 56. Устава Републике Србије, подносимо и захтевамо одговор (мејлом) на

ПРИТУЖБУ
на рад Комуналне инспекције Градске општине Пантелеј
и Савета Месне заједнице „Малча“

Поштовани председниче Градске општине Пантелеј господине Васиљевићу, председниче
Скупштине Градске општине Пантелеј господине Нешићу и начелниче Управе Градске
општине Пантелеј господине Симићу,

Овом притужбом желимо да Вам укажемо на неправилности у раду Комуналне инспекције
Градске општине Пантелеј и на неправилности у раду Савета Месне заједнице „Малча“.
На основу члана 10. Одлуке о сеоским водоводима, Одбор за сеоски водовод дужан је да о
намераваним поправкама и радовима обавести потрошаче воде најкасније 24 сата пре
отпочињања радова. Радови који су вршени 25. и 26.07.2019. нису најављени, док су
радови 29.07.2019. најављени непосредно пред почетак и то путем интернета на друштвеној
мрежи (старије становништво је због тога било ускраћено за ову информацију). Изненадни
нестанци доводили су до тога да мештани остану без воде за пиће на високим
температурама и без назнака када ће поново добити воду. Радови су вршени у улици где
је вода цурила око месец дана, тако да се свакако не ради о изненадној поправци. Комунална
инспекција није реаговала поводом ових неправилности.
Од 2.7. до 24.7. (не сваког дана) укључујући и 28.7.2019, били смо изложени сталним
нестанцима воде у току дана. Вода је најчешће долазила у поноћ или неки сат пре поноћи.
Обавестили су нас, поново путем друштвене мреже, да је потрошња воде у нижим крајевима
велика и да због тога куће на вишим деловима немају воду. Испоставило се да је све време
радила резервна пумпа, а да је главна пумпа била на ремонту. Главна пумпа која је већ
ремонтована 24.6.2018. при чему је ремонт коштао 90000 динара, о чему се писало и у
медијима (адреса: Јужне вести). Комунална инспекција се, период од скоро месец дана, није
огласила поводом ових неправилности.

Дана 30.7.2019, Савет Месне заједнице поново је донео одлуку о поскупљењу накнаде за
утрошену воду (слика је у прилогу). На основу члана 23. Одлуке о сеоским водоводима,
цену воде утврђује Одбор за сеоски водовод (чији чланови не морају нужно бити и чланови
Савета) који треба да има и једно стручно лице у свом саставу (члан 30). Дакле, Савет је
донео одлуку која је правно ништавна јер није из њиховог домена. Молимо Комуналну
инспекцију и Вас да реагујете поводом ове неправилности, како се нови ценовник не би
примењивао у наредном периоду.
У складу са чланом 9. Одлуке о месној самоуправи, рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се јавним расправама на зборовима грађана
истицањем дневног реда и материјала за седницу органа месне заједнице, као предлога
одлука и усвојених одлука и других аката месне заједнице, на огласном простору који је
доступан највећем броју грађана, правом грађана да присуствују седницама органа месне
заједнице. Месна заједница „Малча“ нема огласну таблу и никада ни на који начин нису
најавили седницу како би грађани могли да присуствују и учествују у расправи. То се,
наравно, није десило ни сада када је по други пут поскупела вода.
Подсећамо вас да је на Генералној скупштини УН 28.7.2010. усвојена резолуција којом је
право на воду програлешено једним од основних људских права. Тада је и представница
предлагача резолуције „Блу планет проџект“ нагласила: „Недостатак приступа безбедној
води за пиће у 21. веку је највећа повреда људских права“. Сматрамо да овакво опхођење
према грађанима, поготово у летњем периоду, апсолутно није допустиво.
Желимо да Вас обавестимо да су грађани веома разочарани због досадашњег опхођења
Савета према грађанима и због нереаговања Општине. Веома лоша контрола и
незаинтересованост од стране Комуналне инспекција, као и тотална нетранспарентост
Савета, довела је до тога да чланови Савета имају превелико слободу у свом раду. Молимо
Вас да због тога предузмете одговарајуће санкционе мере према својим запосленима.
Такође Вас молимо да, ускладу са чланом 76б. Закона о локалној самоуправи (нове измене
и допуне), што пре распустите Савет Месне заједнице „Малча“ због незаконитог рада и
да у складу са чланом 74. Закона о локалној самоуправи распишете изборе за Савет Месне
заједнице.

Срдачан поздрав,
Неформално удружење грађана „Млади за Малчу“
Млади за Малчу
18207 Малча, Малча бб
mladizamalcu@gmail.com
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