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ЗАПИСНИК 

О СПРОВЕДЕНОМ КОНТРОЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ДЕЛА 

ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 

Контролни инспекцијски надзор спроведен је на основу члана 23. став 4. и члана 24. 

став 1. тачка 2, а у вези са чланом 20. став 1. тачка 3. Закона о управној инспекцији 

(„Службени гласник РСˮ, број 87/11).  

Контролни инспекцијски надзор извршио је Бранко Блажевић, управни инспектор 

Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе, службена 

легитимација бр. 027, ради утврђивања извршења мера које су предложене у оквиру 

редовног инспекцијског надзора дела јединственог бирачког списак спроведеног дана 1. 

марта 2022. године, у Општинској управи општине Велико Градиште.   

 Контролни инспекцијски надзор извршен је дана 10. марта 2022. године, као 

посредан, у службеним просторијама Управног инспектората Министарства државне 

управе и локалне самоуправе. 

Контролни инспекцијски надзор извршен је увидом у акте и другу документацију 

достављену од стране Општинске управе општине Велико Градиште. 

 

Садржина надзора: 

 

 Контрола извршења мера предложених Записником о инспекцијском надзору 

спроведеном у Општинској управи општине Велико Градиште број 038-00-65/2022-02 

од 2. марта 2022. године.   

  

 На основу утврђеног чињеничног стања, непосредним увидом у акта, евиденције, 

извештаје и другу потребну документацију, сагласно одредбама члана 29. став 1. тачка 1. 

Закона о управној инспекцији, даје се следећи: 

 

Н А Л А З 

 

Записником о редовном инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи 

општине Велико Градиште број 038-00-65/2022-02 од 2. марта 2022. године, начелнику 

Општинске управе општине Велико Градиште, предложено је извршење две мере, утврђен 

рок за извршење истих, обавеза да управног инспектора обавести о извршењу мера 

достављањем извештаја наредног дана по истеку одређеног рока и указано је на последице 

пропуштања достављања извештаја.  
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Рокови за извршење предложених мера су истекли, а на наведени записник није 

било примедби у смислу члана 30. Закона о управној инспекцији.  

Општинска управа општине Велико Градиште доставила је Управном инспекторату 

Министарства државне управе и локалне самоуправе Извештај број 038-2/2022-01-3 од 7. 

марта 2022. године (електронским путем), са прилогом, о поступању по предложеним 

мерама. 

Записником о редовном инспекцијском надзору спроведеном у Општинској управи 

општине Велико Градиште, начелнику општинске управе, предложено је извршење 

следећих мера: 

 

1. Да обезбеди да се решења о променамa у бирачком списку за подручје 

општине Велико Градиште, достављају лицима на која се промене односе, у 

складу са Законом општем управном поступаку. 

 

Предложена мера је извршена. 

 

Извештајем Општинске управе општине Велико Градиште 038-2/2022-01-3 од 7. 

марта 2022. године, начелник општинске управе, изјаснио се између осталог, да је започето 

са достављањем решења дана 4. марта 2022. године, када је експедовано 38 решења, затим 

да је на веб презентацији општине Велико Градиште, у делу Огласна табла, 

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/03/resenja-o-brisanju-iz-birackog-spiska.pdf 

објављен списак донетих решења о брисању из Јединственог бирачког списка по основу 

смрти од 17. децембра 2022. године до 3. марта 2022. годне. 

У прилогу извештаја као доказ о извршењу предложене мере достављен је: Извод из 

пријемнe књиге поште; и списак лица са бројевима решења, на која се односе промене у 

бирачком списку, који је објављен на огласној табли општине Велико Градиште. 

 

2. Да затражи податке о лицима којима је одузета и лицима којима је враћена 

пословна способност од надлежног Основног суда, као и да по достављању 

тражених података изврши потребне промене у делу бирачког списка за 

подручје општине Велико Градиште, у складу са Законом и Упутством. 

 

Предложена мера је извршена. 

 

Извештајем Општинске управе општине Велико Градиште 038-2/2022-01-3 од 7. 

марта 2022. године, начелник општинске управе, изјаснио се да је овлашћено лице 

Одељења за општу управу упутило захтев за прибављање података из службених 

евиденција број 208-8/13/2022-02 од 2. марта 2022. године, Основном суду Велико 

Градиште у Великом Градишту, у коме је затражено достављање података о лицима 

којима је одузета и враћена пословна способност, те да ће након добијања тражених 

података извршити потребне промене у делу бирачког списка у складу са Законом и 

Упутством.   

 У прилогу извештаја као доказ о извршењу предложене мере достављен је: акт 

Општинске управе општине Велико Градиште број 208-8/13/2022-02 од 2. марта 2022. 

године са доказом о уручењу.  

 

 

 

 

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/03/resenja-o-brisanju-iz-birackog-spiska.pdf
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Указује се начелнику Општинске управе општине Велико Градиште да настави 

са ажурирањем дела јединственог бирачког списка за посручје општине Велико Градиште, 

у складу са Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РСˮ, бр. 104/09 

и 99/11) и Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени 

гласник РС”, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22). 

 

На записник се могу ставити примедбе у писаном облику у року од три дана од дана 

достављања записника у складу са чланом 30. став 1. Закона о управној инспекцији на 

адресу: Управни инспекторат Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

Београд, Бирчанинова бр. 6 или на адресу за пријем електронске поште: 

upravni.inspektorat@mduls.gov.rs . 

 

Достављено: 

- начелнику Општинске управе општине Велико Градиште; 

- председнику Општинског већа општине Велико Градиште; 

- а/а                                                                                                 

 

 

 

                                                            

 

УПРАВНИ ИНСПЕКТОР  

Бранко Блажевић 

#$#$# 
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