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У Одељењу за инспекцијске послове у извештајном периоду инспектори Одељења за инспекцијске
послове обрадили су укупно 1098. предмета по поднетим представкама, вануправних и по службеној
дужности инспектора. Поднето је укупно 10. захтева за покретање прекршајног поступака и издато 19.
прекршајних налога. У раду Одељења учествују два комунална инспектора, један саобраћајнокомунални инспектор, један туристички инспектор, један грађевински инспектор и руководилац
Одељења који по потреби врши и послове комуналног инспектора.
Комунална, саобраћајна и грађевинска инспекција у протеклој години вршиле су како поверене послове
својих Министарстава тако и послове из изворне надлежности јединице локалне самоуправе док је општинска
туристичка инспекција вршила само поверене послове из области туризма као повереног посла Републике
односно Министарства за туризам и угоститељство по основу пренете надлежности, а све у складу са већ (од
стране ресорних Министарстава) усвојеним појединачним годишњим Плановима инспекцијских надзора за
сваку инспекцију појединачно и обједињеним Годишњим планом рада Одељења, у складу са чл.10. Закона о
инспекцијском надзору ( „Сл.гл.РС“, бр.36/2015 ) .
У складу са чл.44. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гл.РС“, бр.36/2015 ) инспекција је дужна
да сачини Годишњи извештај о раду инспекције са свим обавезним прописаним елементима. Годишњи
извештај Одељења за инспекцијске послове садржи обједињене појединачне, од стране ресорних
Министарстава, већ усвојене годишње извештаје сваке од инспекција унутар Одељења с' том разликом
да су у зависности од Министарства извештаји давани у текстуалном или табеларном приказу и као
такви приказани су у тексту Годишњег извештаја рада Одељења за инспекцијске послове за предходну
годину.
__________________________________________________________________________________________

Комуналана инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште је
у 2017-ој години радилa по Годишњем плану, службеној дужности, захтевима странака, као и налозима
непосредно надређених.
1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена
добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):
- у току 2017. године није било угрожавања законом заштићених добара.

-22) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или лицима која
остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући
издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, превентивни инспекцијски надзори и друге
активности усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и
спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе,
са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно
деловање инспекције):
- у току 2017. године комунална инспекција свакодневно је била на терену и у сталној комуникацији са
грађанима. Посебна пажња посвећена је уништавању коровске биљке амброзије хемијским селективним
хербицидом, дератизацији и дезинсекцији стамбених зграда, подрума и канализационих отвора, одрађена су
три третмана запрашивања ларви комараца са земље и три третмана запрашивања комараца авио-прелетом.
Такође су одрађене и три акције хуманог збрињавања паса луталица на територији града и том приликом је
издато 8. прекршајних налога неодговорним власницима ухваћених паса.
Током целе године вршен је инспекцијски надзор над илегалном трговином дувана и дуванских
производа на Бувљој и Зеленој пијаци, а у току летње сезоне и на пијаци у Белом Багрему. У току вршења
инспекцијског надзора по том основу нису уочене неправилности у извештајном периоду.
На сајту општине Велико Градиште за област комуналне инспекције, урађене су и објављене
контролне листе за инспекцијски надзор.
Комунални инспектори извршили су превентивне инспекцијске надзоре код корисника који поседују
Одобрења, али којима је истекао или је требао да истекне рок издатих решења након чега је одређен број
субјеката поднео нове захтеве за продужење одобрења за заузеће јавних површина. Поступајући по пријавама
грађана које се односе на заузеће и коришћење заједничких просторија стамбених зграда, буку из стана и
одржавање чистоће, инспектори су у највећем броју случајева обављали саветодавне и информативне
разговоре са станарима упозоравајући их на одредбе Одлуке о кућном реду у покушају да се постигну
заједнички договори уз поштовање прописа и међусуседских односа, а уједно спречило узнемиравње и
ометање других станара. Стављањем тежишта на информисање и разговор са грађанима показало се да се
постижу бољи резултати и битно смањује број и тежина штетних последица.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који се
мери помоћу контролних листи:
- у току 2017.године комунална инспекција је у свом раду почела да користи контролне листе у другој
половини текуће године, због честих измена општинских Одлука у циљу усклађености Одлука са Законима.
Усклађеност је 80% (однос броја предмета редовног инспекцијског надзора и утврђених неправилности).
4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена
добра, права и интересе (корективно деловање инспекције):
- у току 2017. године комунални инспектори су донели 260. Решења.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима:
- у току 2017. године није утврђен ни један нерегистрован субјект.
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство:
- вршен је редован инспекцијски надзор код надзираних субјеката.
7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и ванредних
инспекцијских надзора, број редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о
броју допунских разлога за инспекцијски надзор:
- број редовних инспекцијских надзора у извештајном периоду је 183.
8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције:
- У извештајном периоду комунални инспектори имали су веома добар ниво координације са осталим
инспекцијама из Општинске управе.

-39) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу инспекцијског надзора
и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера:
- Инспекцијски надзор из комуналних делатности у извештајном периоду вршила су два комунална
инспектора, саобраћајно-комунални инспектор и руководилац одељења који је радио послове из комуналних
делатности по потреби. Од техничких и материјалних ресурса инспектори су на располагању имали аутомобил
Општинске управе и четири већ коришћена рачунара.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:
- сви предмети решавани су у законски предвиђеном року.
11) Законитости управних аката донетих у инцпекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов
исход, број покренутих управних спорова и њихов исход):
- у 2017. год. није било другостепених поступака,
- није било покренутих управних спорова у 2017. години.
12) Поступање у решевању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз посебно истицање
броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле:
- није било притужби на рад комуналне инспекције (осим једне притужбе запримљене преко писарнице
ОУ на већ издат и плаћен прекршајни налог међутим, закон не познаје овакав вид притужбе)
13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника овлашћених за вршење
инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика стручног усавршавања и бројем инспектора,
односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике
стручног усавршавања:
- похађање Е-обуке у организацији СКГО у вези примене Закона о општем управном поступку у
локалној самоуправи:
''Спровођење Закона о општем управном поступку у локалној самоуправи'',
- припрема и полагање испита за инспекторе
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:
- Усклађивање Одлука Општинске управе општине Велико Градиште са Законом о прекршајима
поводом примене прекршајног налога,
- Покренуте иницијативе за измене неких Одлука али су још увек у току.
15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему:
- сви подаци се редовно ажурирају на сајту Општинске управе општине Велико Градиште.
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:
- сви поверени послови се извршавају на време и у законском року.

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, пријавама за
привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција.
- у протеклој извештајној години инспекција је поднела и издала:
 6 захтева за покретање прекршајног поступка и
 16 прекршајних налога.
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Саобраћајнa инспекција је у 2017-ој години радила по службеној дужности, захтевима странке, као и
налозима непосредно надређених.
Послове саобраћајне инспекције у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе Велико
Градиште радио је један извршилац – дипломирани саобраћајни инжињер. Општински саобраћајни инспектор
је у обављању послова у подршци имао адекватан деск топ рачунар, службено возило на коришћење по
потреби, углавном правовремено.
У 2017-ој години обрађено је укупно 78. предмета од чега је по захтеву странке обрађено 42. предмета,
21. предмет по службеној дужности а остало су вануправни предмети. Издата су 2. прекршајна налога. Нема
пренетих предмета у 2018-ту годину.
Акценат саобраћајне инспекције током 2017-е године био је на надзору над поштовањем и спровођем
Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о
јавним путевима као и Одлуке о јавном превозу путника ствари и такси превозу на територији општине
Велико Градиште, Одлуке о локалним (општинским) путевима у општини Велико Градиште и Одлуци о
некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште.
Закон о превозу прутника у друмском саобраћају и Закон о превозу ствари у друмском саобраћају
оставили су рок од годину дана о почетка примене да се постојећи предузетници и предузеће прилагоде у
погледу лиценцирања фирме, возног парка... 2017-а година је била преломна у том погледу тако да је
поступајућа инспекција имала више одвојених састанака што по захтеву странке што по службеној дужности а
у вези обавеза које треба да испуне затечени регистровани аутопревозници.
Превентивни рад у контроли такси превоза резултирао је оснивањем 4. нове такси радње на територији
локалне самоуправе, док су 5. раније регистрована такси превозника увела нова возила у такси Одобрење.
Незаконит – нелегалан рад такси превозника је тешко доказив на терену. Искуство из ранијег периода
су ослобађајуће пресуде Судије за прекршаје без валидних сведока. Рад инспекције се у том погледу огледао у
доношењу забране обављања такси превоза лицима за које постоје индиције да се баве овим видом превоза.
Поступање инспекције у домену јавног превоза путника је било акцентирано на превоз путника из и у
иностранство комби возилима. Спроведено је 7. акција контроле у очекиваним терминима проласка (петак
увече, недеља преподне). Контроле су спровођене у координацији са службом саобраћајне полиције.
Спроведена је једна координирана акција контроле друмског саобраћаја општинског и републичког
инспектора за друмски саобраћај.
Приликом уочавања ванлинијског јавног превоза путника возилом које није аутобус, доношено је
превентивно решење о забрани обављања јавног превоза без валидне документације за фирму, возило и возача
у складу са Законом а издата су и 2. прекршајна налога.
Поступање инспекције по захтеву странке је увек било правовремено – захтев је решаван дан за дан.
Није било притужби на рад поступајуће инспекције, није било жалби на донето решење, није био покренут ни
један управни спор.
Поступајући инспектор је био на електронској обуци у вези Закона о инспекцијском надзору и Закона о
општем управном поступку.
Поступајућа инспекција је била укључена при изради и усклађивању Одлуке о општинским путевима,
Одлуке о некатегорисаним путевима, Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу.

-5У непосредној комуникацији са колегама – општинским саобраћајним инспекторима из окружења
стално се потенцира домен надлежности општинских у односу на републичке инспекторе за друмски
саобраћај, односно да ли је целисходнија контрола међународног превоза (а транзитног превоза кроз општину
) на карактеристичним пунктовима – граници.
Поступајући инспектор је члан и секретар Савета за безбедност саобраћаја те део ангажовања је и у том
делу.
Поступајући инспектор је саобраћајно – комунални инспектор па део радног времена проводи и на
пословима комуналне инспекције.
Грађевинска инспекција - Годишњи извештај инспекцијског надзора општинске грађевинске инспекције
Одељења за инспекцијске послове за 2017.годину доноси се у складу са чл. 44. Закона о инспекцијском
надзору (''Сл.гл.РС'', бр.36/2015).
Обрађена су укупно 144. предмета, од тога 56. по захтеву странке, 23. вануправна предмета, 26. по
службеној дужности.
Такође, обрађена су 24. предмета по основу контроле изграђених темеља, 2. предмета по издатим
потврдама за извођење радова и 13. предмета по основу контроле завшетка објекта у конструктивном смислу.
Током 2017.године грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове општине Велико
Градиште је у сарадњи са комуналном инспекцијом а по налогу начелника ОУ општине Велико Градиште
током јануара, фебруара и марта донела сва решења за пописане објекте на територији општине Велико
Градиште у поступку озакоњења објеката.
Такође је у задатом року одговорено на све дописе Министарства грађевинарста, саобраћаја и
инфраструктуре а прослеђени су путем е-маила и квартални табеларни извештаји за рушење објеката.
Грађевинска инспекција је објавила Годишњи план рада за 2018.год. на својој интернет страници – сајту
општине.
Током инспекцијског надзора објеката сачињаване су контролне листе. Тако је вршена провера нивоа
усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са Законом.
Услед превентивног деловања грађевинске инспекције, током маја месеца, донета су решења о забрани
коришћења објеката који су у лошем стању и на тај начин је спречен настанак штетних последица.
У јуну је преко програма ЦЕОП-а (Програм обједињене процедуре) започето слање повратних
информација Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове на свако упућено
обавештење везано за изградњу објеката а након обављене провере а све у законом прописаним роковима за
поступање грађевинске инспекције
Током септембра месеца грађевинска инспекција је присуствовала Саветовању на тему- Формирање
базе података бесправно изграђених објеката и убацивање истих у програм.
Грађевинска инспекција је спровела рушење - уклањање бесправно подигнутих гаража на јацвним
површинама на пет локација.
Током новембра-децембра месеца спроведен је поступак административног извршења решења
уклањања привременог објекта Пршендић Милице из Великог Градишта.
У току је слање Решења грађевинске инспекције за озакоњење објеката на територији Општине Велико
Градиште и то странкама-инвеститорима док су примерци свих решења као иницијалног акта за поступак
озакоњења по службеној дужности већ прослеђени Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинскоправне послове Општинске управе општине Велико Градиште.
Током извештајног периода за објекте који су ушли у поступак озакоњења доношени су Закључци о
прекиду поступка до окончања поступка озакоњења док су за објекте за које је прибављена употребна дозвола
доношени Закључци о обустави поступка услед испуњења обавезе.
Донето је 6. решења о обустави радова, 4. решењa о обустави поступка, 1. решење о обустави поступка
по изјављеној жалби, 1. закључак о одбијању, 1. решење о санацији објекта, 19. решења о уклањању објеката ,
5. решења о забрани коришћења објекта, 2. решења о замени решења, 1. решење о затрпавању бесправних
ископа, 107. закључака о исправци грешке везано за поступак озакоњења, 1. закључак о ненадлежности, 26.
закључка о обустави поступка, 16. закључака о прекиду поступка озакоњења, 86. Закључака о спајању
предмета, 3 закључка о дозволи извршења решења и 3. решења о укидању. Прослеђено је 13. обавештења
преко програма ЦЕОП-а по извршеној контроли изграђених темеља и 24. обавештења по извршеној контроли
објекта у конструктивном смислу Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове.

-6Општинска туристичка инспекција
ИЗВЕШТАЈ О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА
Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора
у 2017. години
1

Укупан број контрола -Угоститељска делатност
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

Угоститељски објекти за смештај (комплетна
1.1.
надлежност ЈЛС)
1.1.1 хостел
1.1.2. куће
1.1.3. апартмани
1.1.4. собе
1.1.5 сеоска туристичка домаћинства

1.2.

Остало - контроле прописаног радног времена
(категорисани смештајни објекти и некатегорисани
објекти за смештај - преноћишта, коначишта,
кампиралишта)

1.3.
1.4.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће - контроле
прописаног радног времена и прописаних услова за
буку, дим (ресторани, кафане, барови, пицерије,
киосци, кетеринг и др.)
Контроле извршења решења

2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.

Утврђени нерегистровани субјекти
Утврђено неиздавање рачуна
Неуплаћена боравишна такса
Број надзираних субјеката
Број субјеката код којих је утврђена неуплаћена
боравишна такса
Утврђен износ неуплаћене боравишне таксе

8
2

2

0

6

2

5
0
0.00

5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6

Управне мере (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)
решења о привременој забрани рада
закључци о обуст. поступка
печаћење објеката
решења о отклањању недостатака
Пријаве грађана
број пријава за угоститељство
број основаних пријава

2

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Казнене мере (8.1.+8.2.+8.3.+8.4.+8.5.)
број захтева за покретање прекр. поступка
број пријава за привредне преступе
број пријава за кривична дела
број пријава суду части

3
2

7.5.

број прекршајних налога

1

2

-7ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ИНСПЕКТОРА - 2017. година
(члан 44. Закона о инспекцијском надзору)
ред.
број

Одељење
3

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2
ПОСЕТЕ
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ

1и2

Превентивно
деловање

укупно број посета
на захтев странке

2

без захтева странке
број издатих препорука
број поступања по препорукама
број покренутих инспекцијских
надзора због непоступања по
препорукама
критичан ризик

2

висок розик
3

средњи ризик
Ниво
усклађености
пословања

низак ризик
број контролних листи по којима је утврђен:

незнатан ризик

6

број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена неправилност

3

број субјеката који су отклонили неправилност

2

број управних мера

4

решења о привременој забрани
рада
решења о отклањању
недостатака

2

закључци о обуст. поступка

Број
откривених и
отклоњених
неправилности
у 2017.

печаћење објеката
број захтева за покретање прекр.
поступка
број пријава за привредне
преступе
број казнених мера

2

број пријава за кривична дела
број пријава суду части
број прекршајних налога
укупан износ казни по издатим
прекршајним налозима

5

7

Нерегистровани
субјекти у 2017.
години

Остварење
плана контрола
од 29.04.2016.

1

25000

Број утврђених нерегистрованих субјеката

2

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у прописани регистар

1

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са радом

1

Број редовних инспекцијских надзора
Број ванредних инспекцијских надзора
Број допунских инспекцијских надзора

10

-8Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени*

8

Ниво
координације са
другим
инспекцијама
од 29.04.2016.

2

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП

Број контрола са другим инспекцијам (којим*текстуални прилог)

9

Материјални, технички и кадровски ресурси**

10

Придржавање рокова прописаних за поступање??

3 *комунална
инспекција

Број примљених жалби
11

Законитост
управних аката
у 2017. години

Број другостепених поступака којима је поништено првостепено решење
Број покренутих управних спорова#
Број изгибљених управних спорова
Број примљених притужби

12

Притужбе на
рад инспектора
у 2017. години

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња контрола)

3

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

13

Стручна усавршавања*

14

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*

15

Мере у вези ажурности података у информационом систему*

Стање у области извршавања поверених послова

Извештај
ЈЛСтекстуално
образложење
-

у току

2

16

окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа пресуда
по захтевима

17

Исходи
поступања
правосудних
органа (из
евиденције
инспекцијског
надзора)

захтев одбачен
поступак обустављен
застарелост
смрт физичког лица, престанак
постојања правног лица
плаћен
покренут поступак пред судом

по прекршајним налозима

поступак у току
прекршајни налог укинут
застарелост

1

-9ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
за 2017. годину (члан 44. Закона о инспекцијском надзору)

ред.
број
1

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

Одељење

2

3

БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ
БРОЈ ОБАЈВЉЕНИХ АКАТА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА

Попуњава Сектор
6
1
Попуњава се из
табеле "Евиденција
превентивног
деловања"

на нивоу Министарства
на нивоу Сектора
на нивоу Одељења/Одсека
са више министарстава
са начелницима округа
са представницима локалних
самоуправа
САСТАНЦИ
са другим државним органима,
организацијама, јавним предузећима
и удружењима
са Привредним коморама,
групацијама, асоцијацијама,
удружењима привреде

1и2

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ

са појединачним странкама
остало
телефонски контакти са
појединачним странкама
Обавештавање јавности

писани одговори странкама

1

одговори медијима
изјаве на радију/телевизији
код руководилаца/ дежурног
инспектора

пријем старанака

активно присуство (са излагањем) конференцијама, саветовањима, радионицама,
округлим столовима (не у смислу стручног усавршавања)

сарадња са локалном самоуправом и едукација у вези поверених послова
ПОСЕТЕ
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ

укупно број посета
на захтев странке
без захтева странке
број издатих препорука
број поступања по препорукама

број покренутих инспекцијских надзора
због непоступања по препорукама

Попуњава се из
софтвера

- 10 критичан ризик

2

висок розик
3

средњи ризик
Ниво
усклађености
пословања

низак ризик
број контролних листи по којима је утврђен:

незнатан ризик

6

број контрола извршења

број субјеката код којих је откривена неправилност

3

број субјеката који су отклонили неправилност

2

Податак ваде
инспектори из
евиденција
инспекцијског
надзора (ЕИН)
податак из софтвера
и евиденције
инспекцијског
надзора (ЕИН)

решења о привременој забрани рада
број управних мера

2

решења о отклањању недостатака
закључци о обуст. поступка

4

Број
откривених и
отклоњених
неправилност
и

печаћење објеката
број предлога за одузимање лиценце
број захтева за покретање прекр.
поступка

2

број пријава за привредне преступе
број казнених мера

број пријава за кривична дела
број пријава суду части
број прекршајних налога
укупан износ казни по издатим
прекршајним налозима

5

Нерегистрова
ни субјекти у
2017. години

1

25000

Број утврђених нерегистрованих субјеката

2

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се уписали у прописани регистар

1

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су престали са радом

6

Мере за
уједначавање
праксе
инспектора у
2016. години

Остварење
плана
контрола

Број обука/радионица за инспекторе
Број састанака руководилаца унутрашњих јединица

начелници и Сектор
10

Број ванредних инспекцијских надзора
Број допунских инспекцијских надзора

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени*

8

Ниво
координације
са другим
инспекцијама

софтвер и ЕИН

Број упутстава

Број редовних инспекцијских надзора

7

1

2

податак из
евиденције
инспекцијског
надзора (ЕИН)
начелници

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП

Број контрола са другим инспекцијам (којим*)

3
*комунална
инспекција
СЕКТОР

9

Материјални, технички и кадровски ресурси**

10

Придржавање рокова прописаних за поступање??

11

Законитост
управних
аката

Број примљених жалби

Број другостепених поступака којима је поништено првостепено решење

податак из
евиденције
инспекцијског
надзора (ЕИН) и
другостепени

- 11 Број покренутих управних спорова#
Број изгибљених управних спорова
Број примљених притужби
12
Притужбе на
рад
инспектора

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња контрола)

3
Унутрашња
контрола

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

13

Стручна усавршавања*

14

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*

15

Мере у вези ажурности података у информационом систему*

СЕКТОР

16
Стање у области извршавања поверених послова****
у току

2

окончан

Начелници на основу
извештаја ЈЛСтекстуално
образложење-прилог
податак из
евиденције
инспекцијског
надзора (ЕИН)

осуђујућа пресуда
ослобађајућа пресуда
по захтевима

17

захтев одбачен

Исходи
поступања
правосудних
органа (из
евиденције
инспекцијско
г надзора)

поступак обустављен
застарелост
смрт физичког лица, престанак
постојања правног лица
плаћен

1

покренут поступак пред судом
по прекршајним налозима

поступак у току
прекршајни налог укинут
застарелост

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ
Сузана Васиљевић

