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У Одељењу за инспекцијске послове у извештајном периоду Руководилац Одељења за инспекцијске и
инспектори Одељења за инспекцијске послове обрадили су укупно 1327. предмета по службеној дужности а
по Годишњим плановима, поднетим представкама и захтевима надређених лица и органа и вануправних
предмета. Поднето је укупно 4. захтева за покретање прекршајног поступака и издато 32. прекршајних
налога. У раду Одељења учествују два комунална инспектора, један саобраћајно-комунални инспектор,
један туристичко-комунални инспектор, један грађевински инспектор и руководилац Одељења који је
уједно и инспектор за заштиту животне средине.
Комунална и саобраћајна инспекција у протеклој години вршиле су у већој мери послове из изворне
надлежности јединице локалне самоуправе а у мањој мери поверене послове инспекцијског надзора из
надлежности својих ресорних Министарстава док је код општинске туристичке, грађевинске и инспекције за
заштиту животне средине био обрнут случај тако да су у већој мери вршиле поверене послове инспекцијског
надзора из надлежности својих ресорних Министарстава а у мањој послове из изворне надлежности јединице
локалне самоуправе а све у складу са већ, од стране надлежних органа и тела, усвојеним годишњим
Плановима инспекцијских надзора за сваку инспекцију појединачно у складу са чл.10. Закона о инспекцијском
надзору ( „Сл.гл.РС“, бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018 ) .
У складу са чл.44. Закона о инспекцијском надзору ( „Сл.гл.РС“, бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и
95/2018 ) инспекција је дужна да сачини Годишњи извештај о раду инспекције са свим обавезним
прописаним елементима. Годишњи извештај Одељења за инспекцијске послове садржи обједињене
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 2019-ој години радилa по Годишњем плану, представкама, захтевима странака као и налозима непосредно
надређених лица и органа.
Послове комуналне инспекције у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико
Градиште радила су два извршиоца – дипломирани машински инжињер и дипломирани економиста као и
саобраћајни и општински туристички инспектор као придодат реферат.

-21) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):
- У току 2019. године није било угрожавања законом заштићених добара.
2) 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 усмерене 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 2019. године комунална инспекција свакодневно је била на терену и у сталној комуникацији
са грађанима обавештавала јавност и пружала саветодавну подршку.
- Половином 2019.године акценат рада комуналне инспекције је стављен на уређење приватних
парцела и вешегодишњих засада чије гране прелазе на јавну површину и угрожавају безбедно одвијање
саобраћаја.
- Посебна пажња посвећена је уништавању коровске биљке амброзије хемијским селективним
хербицидом, дератизацији и дезинсекцији стамбених зграда, подрума и канализационих отвора, одрађено је
седам третмана запрашивања ларви комараца са земље и три третмана запрашивања одраслих форми комараца
из ваздуха авио прелетом, такође су спроведене и четири акције хуманог збрињавања паса луталица на
територији града и викенд насеља Бели Багрем.
- 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.
- Комунални инспектори вршили су редовне и превентивне инспекцијске надзоре код корисника
који поседују Решења о одобрењу за заузеће јавних површина али којима је истекао, или је требао да истекне
рок издатих решења, након чега је одређен број субјеката поднео нове захтеве за продужење одобрења.
- Урађене су, ажуриране и објављене на сајту општине Велико Градиште контролне листе за
инспекцијски надзор из области надзора комуналне инспекције.
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом,
који се мери помоћу контролних листи:
- У току 2019.године комунална инспекција је у свом раду користила контролне листе а услед честих
измена општинских Одлука због усклађивања са законима редовно су ажуриране. Усклађеност поступања
надзираних субјеката са прописима била је око 90% (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 2019. године комунални инспектори су донели 87. решења којима су наложене управне мере
надзираним субјектима.
5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима:
- У току 2019. године није утврђен ни један нерегистрован субјект.
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство:
Још почетком 2018-те години у сарадњи са руководиоцем Одељења за инспекцијске послове и
осталим инспекторима направљени су нови обрасци копирајућих записника за рад на терену који садрже све
елементе у складу са чл. 35. Закона о инспекцијском надзору. Напомене, односно упутства за попуњавање
записника одштампане су сваком инспектору уз сваку књигу записника па су записници уједначени у начину
попуњавања и поступања током вршења инспекцијског надзора.

-37) 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:
- Годишњи план комуналне инспекције за 2019-ту годину је испуњен. У извештајном периоду у
оквиру планираних редовних инспекцијских надзора извршено је и 8. редовних инспекцијских надзора
према вршиоцима комуналних делатности.
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 Општинске управе општине Велико Градиште.
9) 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 области комуналних делатности у извештајном периоду вршила су два
комунална инспектора, саобраћајно-комунални и туристичко-комунални инспектор. Од техничких и
материјалних ресурса инспектори су на располагању имали на располагању један аутомобил који су делили са
другим инспекцијама и четири рачунара.
10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције:
- Сви предмети решавани су у законски предвиђеном року.
11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака,
њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход) :
- У 2019. год. није било другостепених поступака по жалби као ни покренутих управних спорова.
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:
-Било је притужби на рад комуналних инспектора од стране једног лица. Након спроведене
процедуре, утврђено је да су притужбе биле неосноване и да није било пропуста у раду комуналних
инспектора.
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
- Један инспектор је прошао обуку „ Ка ефикаснијим инспекцијама“.
14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа:
- Извршено је усклађивање Одлука Општинске управе општине Велико Градиште са Законом о
прекршајима поводом примене прекршајног налога као и усклађивање са осталим прописима.
15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему:
- Од стране РС комунална инспекција још увек није увршћена у информациони систем Е-инспектор.
Сви други подаци се редовно ажурирају на сајту Општинске управе општине Велико Градиште.
16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:
- Сви поверени послови извршавали су се 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 комунална инспекција је издала:
 17. прекршајних налога.

-4Показатељи делотворности инспекцијског надзора:
Укупно предмета .............................................................................................756
Предмети који нису по ЗУП-у .........................................................................374
Предмети по службеној дужности ...................................................................382

Саобраћајнa инспекција
Послове саобраћајне инспекције у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико
Градиште радио је један извршилац – дипломирани саобраћајни инжињер који уједно врши и послове
комуналног инспектора.
Саобраћајнa инспекција је у 2019-ој години радила по службеној дужности (у складу са усвојеним
Годишњим планом и по представкама), захтевима странке, као и налозима непосредно надређених лица и
органа.
У 2019-ој години обрађен је укупно 114. предмет од чега је по захтеву странке обрађено 19 предмета,
76. по службеној дужности и 16. вануправних предмета. Издато је 15. прекршајних налога. У 2020-у годину
пренет је један предмет из разлога што је извештај ангажованог геометра пристигао 14.01.2020. године.
Акценат саобраћајне инспекције током 2019-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
путевима као и Одлуке о такси превозу на територији општине Велико Градиште, Одлуке о општинским
путевима и улицама на територији општине Велико Градиште, Одлуке о превозу путника у градском и
приградском превозу на територији општине Велико Градиште, Одлуке о јавним паркиралиштима на
територији оприне Велико Градиште и Одлуци о некатегорисаним путевима на територији општине Велико
Градиште.
По Закону о превозу путника у друмском саобраћају вршен је заједнички надзор са Саобраћајном
полицијом ПС Велико Градиште првенствено на контроли бесправног превоза путника у и из иностранства
комби возилима који је овим Законом забрањен. Заказано је и спроведено више акција, међутим доста акција
је и отказано због обавеза службеника ПС Велико Градиште. Изражен је проблем заказивања контроле са
републичком саобраћајном полицијом због режима планова саобраћајне полиције Министарства унутрашњих
послова унапред за читаву годину разрађених по месецима где углавном нема преклапања са терминима
општинске саобраћајне инспекције чији су акције често инициране усменим налогом републичког
саобраћајног инспектора односно ресорног Министарства. Термин недеља преподне је углавном уз
ангажовање радара док је петак вече патрола саобрачајне полиције комбинована са осталим патролама на ЈРМ.
Регистровани такси превозници су редовно контролисани пре свега у домену лекарског уверења,
валидности пломбе таксиметра, измене возила којим се врши такси превоз.
Незаконит – нелегалан рад такси превозника је тешко доказив на терену. Искуство из ранијег периода
су ослобађајуће пресуде судије за прекршаје услед недостатка доказа односно, без валидних сведока где
путник никад не жели да сведочи против превозника који га ''на дивље'' вози (вероватно за мање новца него
регистровани такси превозници) док нелегални такси превозници сасвим очекивано никада нису затечени на
обележеним такси стајалиштима, не носе таксиметар у возилу и немају кровну такси ознаку.
Што се тиче путева, вршен је редован надзор над зимским одржавањем општинских путева као и
надзор над летњим одржавањем путева што је подразумевало контролу хоризонталне саобраћајне
сигнализације, допуну и исправљање постојеће вертикалне сигнализације, крпљење рупа..
Изражена је била активност на заштити пута од несавесних пољопривредника који обрађују оранице
непосредно уз путеве при чему орањем оштећују банкину пута и/или износе блато на коловоз општинског
пута.
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 донета решења, није био покренут ни
један управни спор.
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Пожаревца, као и с републичком инспекцијом за државне путеве из Крагујевца. Спроведен је један заједнички
надзор над државним путевима са републичком инспекцијом за путеве.
Поступајућа инспекција је била укључена при изради и усклађивању Одлука које је на предлог већа
доносила СО.
Саобраћајни инспектор је члан и секретар Савета за безбедност саобраћаја те део ангажовања је и у том
делу а у 2019.години прошао је обуку Савета за безбедност саобраћаја: Унапређење система безбедности
саобраћаја.
Поступајући инспектор је саобраћајно – комунални инспектор па велики део радног времена проводи и
на пословима комуналне инспекције, нарочито у време туристичке сезоне, када постоји обавезна прерaсподела
радног времена организована на бази искуства у израженим проблемима комуналне инспекције.

Грађевинска инспекција
Послове грађевинске инспекције у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико
Градиште радио је један извршилац – струковни инжењер грађевинарства.
Грађевинска инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико
Градиште је у 2019-ој години радилa по Годишњем плану, представкама као и по налозима непосредно
надређених лица и органа.
Укупан број предмета грађевинске инспекције у току 2019.године износио је 161.предмет. Од тог
броја по посебној процедури програма ЦЕОП (Програм обједињене процедуре) обрађен је 31. предмет по
основу контроле изграђених темеља и 21. предмет по основу контроле завшетка објекта у конструктивном
смислу.
Током извештајног периода донета су: 6. решења о обустави радова; 16. решења о обустави поступка;
8. решења о уклањању објеката; 5. решења о забрани коришћења објекта; 1. решење о прекиду поступка због
поступка озакоњења; 1. решење о прибављању употребне дозволе; 1. решење о предузимању хитних мера; 7.
решења о рушењу помоћних објеката-ограда; 1. допунско решење о трошковима.
Израђене су: 3.службене белешке; 25.замолница, 4. изјашњења; 4. изјашњења начелнику општинске
управе; 1. изјашњење које је са фотокопијама списа предмета прослеђено Јавном тужилаштву у Краљеву; 14.
обавештења; 56. обавештења у складу са Законом о инспекцијском надзору странкама које су поднеле
представку; 2. обавештења Одељењу за урбанизам; 4. обавештења Јавном тужиоцу у Великом Градишту; 4.
извештаја; 1. извештај Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са доставом фотокопија
списа предмета 1. извештај Основном суду у Великом Градишту и 1. извештај МУП-у по пријави.
Прослеђено је 31. обавештење преко програма ЦЕОП-а о извршеној контроли изграђених темеља и 21.
обавештење о извршеној контроли завршетка објекта у конструктивном смислу Одељењу за урбанизам,
стамбено-пословне и имовинско-правне послове.
Поднет је 1. захтев за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Великом Градишту.
Спроведено је једно административно извршење решења преко трећег лица односно, уклоњен је
бесправно подигнут грађевински објекат у Белом Багрему у Шеталачкој улици.
Такође је у складу са задатим роковима одговорено на све путем е-маила упућене дописе Министарства
грађевинарста, саобраћаја и инфраструктуре а путем е-маила по којима је уредно поступано уз прослеђивање
тражене службене документације.
Током редовног инспекцијског надзора објеката сачињаване су контролне листе у складу са Законом о
инспекцијском надзору. На тај начин вршена је провера нивоа усклађености пословања и поступања
надзираних субјеката са Законом о планирању и изградњи.
Услед превентивног деловања грађевинске докуменције донета су решења о забрани коришћења
објеката који су у лошем стању и на тај начин спречен настанак штетних последица.
Током извештајне 2019.године преко програма ЦЕОП-а вршено је, након обављене провере, слање
повратних информација Одељењу за урбанизам, стамбено-пословне и имовинско-правне послове на свако
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грађевинске инспекције.
У извештајном периоду вршен је обилазак градилишта у Великом Градишту у оквиру ког је вршена
контрола изведених радова и грађевинских дневника као и контрола да ли се објекти који имају употребну
дозволу користе у складу са издатом употребном дозволом.
Грађевински инспектор је у 2019.години прошао две обуке Националне академије за јавну управу:
Успешно решавање конфликата и Ка ефикаснијим инспекцијама.
У извештајном периоду била је једна притужби на рад грађевинског инспектора од стране истог лица
које се притуживало и на рад комуналних инспектора али је исто по спроведеној процедури утврђено да је
притужба била неоснована и да није било пропуста у раду грађевинског инспектора.
Обрађени и завршени предмети благовремено су архивирани током целе 2019.године.
Годишњи план за 2020-ту годину грађевинске инспекције добио је позитивно мишљење Министарства
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС и послат је Координационој комисији за
инспекцијски надзор која није имала примедбе у законском року на достављени План.

Општинска туристичка инспекција
Послове општинског туристичког инспектора у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе
општине Велико Градиште радио је један извршилац – дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство,
који уједно врши и послове комуналног инспектора.
1. Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)
Након ступања на снагу Закона о угоститељству, у непосредном контакту са угоститељима, давана су
појашњења у вези насталих промена и нових обавеза које их очекују од дана ступања на снагу дела који се
односи на домаћу радиност. Са интернет странице Министарства одштампан је пример рачуна за непосредну
продају услуга од стране физичких лица и урађен је пример евиденције који је био доступан за преузимање у
канцеларији инспектора а приликом обиласка терена достављан је и непосредно као и преко туристичке
организације општине Велико Градиште. Како је у Плану за 2019. годину наведено да ће инспектор ићи у
саветодавне посете по захтеву то је и учињено у једном случају где је издат допис са препорукама по којима је
и поступљено.
На интернет страници општинске туристичке инспекције Велико Градиште објављено је саопштење о
обавештавању надзираних субјеката о инспецијском надзору, односно у којим случајевима се надзирани
субјекат неће претходно обавештавати о предстојећем инспекцијском надзору и сходно ком члану Закона о
инспекцијском надзору. Исто саопштење садржи везу ка Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019-ту
годину где се надзирани субјекти упућују да провере учесталост и време вршења инспекцијског надзора у
току 2019-те године.
2. 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,
превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима 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)
Инспектор је обишао већину надзираних субјеката (угоститеља) службено-саветодавно без захтева
надзираних субјеката а ради упознавања истих и упознавања са њиховим познавањем прописа и применом
истих у свом раду. Угоститељи који нису предмет надзора инспектора осим код уплате и наплате боравишне
таксе у буџет Општине В. Градиште саветовани су како да обрачунавају износе по обрачунским периодима и
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угоститељству. Грешке које су иначе ранијих година прављење у том смислу, смањене су на минимум.
Инспектор је у једном случају издао допис са препорукама, и у том случају је надзирани субјекти поступио по
истом.
3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом,
који се мери помоћу контролних листи
Критичан ризик
6
Висок ризик
1
Средњи ризик
0
Низак ризик
0
Незнатан ризик
30
4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом
заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције)
Приликом надзора уплате и наплате боравишне таксе није било неправилности у поступању
надзираних субјеката.
Нерегистрованим субјектима који су откривени у ванредним инспекцијским надзорима наложене су
решењем управне мере и то: да прибаве потребно решење и почну да послују у складу са Законом о
угоститељству, односно да прекину да обављају угоститељску делатност до испуњавања услова прописаних
Законом.
5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима
На дан 31.12.2018-те године укупан број физичких лица која су имала категорисане смештајне
капацитете био је по евиденцији надлежног Одељења ОУ-е Велико Градиште 64., са укупно категорисаних
696. индивидуалних лежајева а на дан 31.12.2019-те године тај број је био 75. физичких лица и 652.
индивидуална лежаја. Укупан број утврђених нерегистрованих субјеката износио је 4. Истима је издато
Решење о забрани обављања делатности и наложене су управне мере а такође покренут је поступак пред
надлежним Прекршајним судом у три случаја док је један у процедури прибављања изјашњења на околност
утврђеног чињеничног стања- обављања делатности без претходног категорисања у складу са Законом.
Један поступак је у току, јер захтев за изјашњење надзираном субјекту није уручен надзираном субјекту
и поред ангажовања ПС Звездара, лице није пронађено на датој адреси. Поступак за проналажење стварног
боравишта физичког лица од стране ПС Звездара је у току.
6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству
Још почетком 2018-те години у сарадњи са руководиоцем Одељења за инспекцијске послове и осталим
инспекторима направљени су нови обрасци копирајућих записника за рад на терену који садрже све елементе
у складу са чл. 35. Закона о инспекцијском надзору. Напомене, односно упутства за попуњавање записника
одштампане су сваком инспектору уз сваку књигу записника па су умногоме записници уједначени у начину
попуњавања.
7. Остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и
ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и
разлозима за то, као и о броју допунских налога за инспекцијски надзор;
Годишњи план за 2019-ту годину је испуњен у 99% случајева. Истим су планиране врсте инспекцијског
надзора по месецима, и једино због повећаног броја обима инспекцијских надзора у ресору комуналне
инспекције и смањеног броја комуналних инспектора у летњим месецима због коришћења годишњих одмора
није било могуће вршити појачан надзор у домаћој радиности у току летње туристичке сезоне. У том смислу
Планом за 2020-ту годину предвиђен је смањењен број месеци у којима ће се вршити редован инспекцијски
надзор испуњења минимално-техничких услова а то су месеци у јеку туристичке сезоне. Показало да је у јеку
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минимално-техничких услова који ће се, у редовном надзору, вршити непосредно пред сезону и непосредно
по завршетку летње туристичке сезоне.
8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције
У току сезоне вршене су редовне консултације са републичким инспектором у вези недоумица код
вршења инспекцијског надзора. У једном случају вршена је координисана акција републичког и општинског
туристичког инспектора у вршењу редовних надзора угоститеља.
Полицијски службеници МУП РС редовно достављају извештаје инспектору, по којима се поступа у
складу са Законом о инспекцијском надзору. У вршењу контрола поштовања радног времена угоститељских
објеката увек је тражена и добијена асистенција полиције, као и у вршењу увиђаја у стамбеном простору, тако
да је сарадња са ПС у Великом Градишту, на обострану корист, одлична.
9. 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
У 2019- тој години материјални и технички услови за рад општинског туристичког инспектора су
непромењени у односу на претходну 2018-ту годину. У 2019-тој години општинском туристичком инспектору
је додељен и реферат комуналног инспектора што се одразило на број извршених инспекцијских надзора у
области угоститељства али ефекат није умањен обзиром да је повећан број категегорисаних смештајних
објеката а боравишна такса је остала на истом нивоу као претходне године упркос паушалном начину уплате
од 1. јула 2019 године.
Потребе општинског туристичког инспектора у смислу материјалне и кадровске опремљености
наведене су у Годишњем плану за 2020-ту годину који је добио позитивно мишљење Министарства трговине,
туризма и телекомуникација РС и послат је Координационој комисији за инспекцијски надзор која није имала
примедбе у законском року на достављени План.
10. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције
Сви рокови за поступање инспекције испоштовани су у складу са законом.
11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака,
њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход)
У 2019-тој години није било покренутих другостепених поступака нити другостепених управних
спорова.
12. Поступање у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз
посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области рада на које су се односили
У 2019-тој години није било приговора и притужби на рад општинске туристичке инспекције.
13. Програми стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно службеници овлашћени
за вршење инспекцијског надзора (област стручног усавршавања и тематске целине програма
обуке, као и број учесника у свакој тематској целини, а ако је по завршетку програма вршена
провера знања учесника и подаци о оствареном успеху)
Инспектор је учествовао на Семинару Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС Сектора туристичке инспекције у току октобра 2019-те године, као и обуци Националне академије за јавну
управу „Ка ефикаснијим инспекцијама“ у новембру 2019 године.

-914. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа;
Инспектор је у сарадњи са руководиоцем Одељења за инспекцијске послове у јулу 2019- те године
предложио нацрт нове Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији општине Велико
Градиште која још увек није усвојена јер се чека мишљење Министарства због одредби о посебним условима
за угоститељске објекте сходно чл. 26 Закона о угоститељству.
Такође је припремљен нацрт Одлуке о боравишној такси који је усаглашен са новим Законом о
угоститељству и достављен на даљу процедуру. Та Одлука је донета на СО Велико Градиште и примењује се.
15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему
Нису предузимане мере и провере у 2019-тој години уколико се мисли на информациони систем Еинспектор и сл. Е –инспектор се не примењује у општинској туристичкој инспекцији јер је за сада РС уврстила
и обучила само пар републичких инспекција за систем примене информационог система Е-инспектор.
16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора
У 2019 години, ОТИ је извршио укупно 37. инспекцијских надзора, од тога 30. редовних и 7.
ванредних инспекцијских надзора и 6. контрола извршења решења. Целокупни резултати приказани су у
табелама за годишњи извештај ОТИ, Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
2019-те године највећи акценат дат је превентивном деловању инспектора, затим откривању
нерегистрованих субјеката и наплати и уплати боравишне таксе. Контролисано је и истицање и поштовање
прописаног радног времена угоститељских објеката уз асистенцију припадника ПС у Великом Градишту.
Остале контроле које су повереним пословима додељене ОТИ на спровођење, инспектор није спроводио јер
посебном одлуком ОУ нису прописани услови за спровођење контрола које спадају у делокруг ОТИ.
Што се тиче плана за 2019. годину може се констатовати да је успешно реализован.










Конкретни резултати рада ОТИ:
Мањи број контрола из области поверених послова МТТТ РС, у односу на 2018-ту годину.
Повећан број категорисаних смештајних објеката .
Износ боравишне таксе уплаћене у буџет општине је на приближно истом нивоу као 2018-те године
упркос преласку на паушални начин уплате од 01. јула 2019 године, око 4 милона динара.
Добра комуникација са свим заинтересованим странама и висок степен сарадње са свим колегама и
руководиоцима.
Проблеми у раду:
Највише су материјално-техничке природе због недостатака који су наведени усвојеним Планом
инспектора за 2020-ту годину.
И даље је присутно то да поједини надзирани субјекти који обављају угоститељску делатност која је у
изворној надлежности републичке туристичке инспекције приликом контрола уплате и напплате
боравишне таксе имају велики број посета гостију на једну ноћ, што отвара сумњу да се ради о
избегавању тачног евиднетирања ноћења, већ се претпоставка је, уписује мимимум (једно ноћење) код
издавања рачуна а пре одласка гостију. Било би потребно у време првомајских празника (Уранак
фестивал) када се у Велико Градиште сјати око 10.000 туриста а и у току јула и августа појачати
контролу евиденције гостију од стране републичке туристичке инспекције у овим објектима.

17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција.
Општински туристички инспектор је поднео три захтева за покретање прекршајног поступка
пред Прекршајним судом у Великом градишту. Од тога, један је решен осуђујућом пресудом чији износ
је испод минимума а два су у току.
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Општинска инспекција за заштиту животне средине
Послове општинског инспектора за заштиту животне средине у Одељењу за инспекцијске послове Општинске
управе општине Велико Градиште радио је један извршилац – дипломирани економиста који првенствено и
уједно врши и послове Руководиоца Одељења за инспекцијске послове и коме је реферат инспекцијског
надзора из области заштите животне средине додељен односно, замењен уместо инспекцијског надзора који је
раније обављан уз руководеће послове, током 2019.године. Из тог разлога током извештајног периода нису
вршени редовни већ искључиво ванредни инспекцијски надзора по представкама. Извршено је укупно 5
ванредних инспекцијских надзора од тога 4. по Закону о заштити од буке у животној средини након чега
надзирани субјекти преко акредитоване организације извршили премеравање буке одређивање дозвољеног
нивоа исте из стационарних извора буке у својим угоститељским објектима и 1. по Закону о заштити ваздуха.
Годишњи план за 2020-ту годину општинске инспекције за заштиту животне средине добио је позитивно
мишљење Министарства за заштиту животне средине РС и послат је Координационој комисији за
инспекцијски надзор која није имала примедбе у законском року на достављени План.
Општински инспектор за заштиту животне средине је у 2019.години на предлог струковног удружења Мреже
инспектора Србије а након селекције и проласка на конкурсу прошао међународну обуку на тему интегритета
и борбе против корупције под покровитељством Холанске владе као и обуку Националне академије за јавну
управу- Ка ефикаснијим инспекцијама.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Сузана Васиљевић

