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I УВОД
Извештај о раду за 2017. године Службе за инспекцијске послове Општинске управе,
Општине Ириг донет је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.
гласник РС“ бр. 36/2015).
Службу за инспекцијске послове Општинске управе Ириг чине комунална инспекција,
грађевинска инспекција, инспекција за заштиту животне средине, саобраћајна и
инспекција за путеве и туристичка инспекција.

II ПОДАЦИ И ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ У 2017.
ГОДИНИ
1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
У извештајном периоду за 2017. годину, комунални инспектор према подацима из
референтне свеске има запримљених 26 предмета. Од тог броја један предмет је пренет у
2018. годину. Осталих 25 предмета су обрађени и архивирани.
Укупно је донето писаних решења 8, издато усмених решења 5, написано 4
записника, покренуто прекршајних налога 7, а од тога донете две судске пресуде.
Написано је два захтева, достављено једно обавештење, решена једна молба, одбијен
један захтев и написан један извештај.
Одрађено је више инспекцијских надзора на територији општине Ириг по захтеву и
пријавама грађана. Све пријаве и захтеви су углавном решени одмах на лицу места.
Комунални инспектор је у константној сарадњи са осталим инспекцијским
службама, као и у сарадњи са Ј. П. „Комуналац“ из Ирига, као и са председницима месних
заједница на територији општине Ириг.
Комунални инспектор је положио испит за инспектора и израдио План рада за
2018. годину.
Овај извештај се односи на период од запослења Комуналног инспектора-од јула 2017.
године до 31.12.2017. године

2. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Надлежност грађевинске инспекције
Грађевинска инспекција као првостепени орган, обавља послове инспекцијског
надзора у контроли примене закона у области грађевинске инспекције са циљем да се
превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност
пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по
законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи,
животна средина, и др.). У циљу обезбеђења поштовања закона, грађевинска инспекција
налаже инспекцијске мере прописане законом и иницира покретање поступка пред другим
надлежним органима.
У вршењу инспекцијског надзора и контроле грађевинска инспекција примењује
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010
(Одлука Уставног суда), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (Одлука Уставног суда), 50/2013
(Одлука Уставног суда), 54/2013 (Решење Уставног суда), 98/2013 (Одлука Уставног
суда), 132/2014, 145/2014), Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр.
36/2015) и Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и
"Службени гласник РС", бр.30/2010), Закон о становању и одржавању зграда
(„Сл.гласникРС“

бр

104/16)

и

Закон

о

озакоњењу

објеката

(„Сл.гласник

РС“96/15).Грађевинска инспекција обавља послове инспекцијског надзора,
- над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје Служба за имовинско правне
послове и урбанизам Општине Ириг,
- над изградњом објеката започетих без грађевинске дозволе или одобрења надлежног
органа,
- над коришћењем објеката, ако утврди да се коришћењем објеката доводи у опасност
живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се
ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта.
Поред

инспекцијског

надзора

и

вођења

управног

поступка

у

првом

степену,грађевинска инспекција сарађује и са другим инспекцијским органима.
Грађевински инспектор у свом раду за потребе инспекцијског надзора користи
информационе податке АПР, РГЗ, добијају податке од МУП РС и користе их у складу са
одредбама Закона о заштити података о личности, а служе се и евиденцијама података
Службе за имовинско правне послове и урбанизам. Такође се за потебе спровођења Закона

о озакоњењу објеката врши се увид у сателитски снимак РГЗ-а за 2015 годину, које служи
грађевинском инспектору као помоћно средство у поступку утврђивања степена
изграђености објекта у моменту вршења пописа незаконито изграђеног објекта.
Извршиоци и организација
Послове инспекцијског надзора у извештајном периоду обављао је један инспектор
на читавој територији општине. За теренски инспекцијски надзор грађевински инспектор
у договору са осталим инспекторима повремено користи службено возило Општинске
управе Општине Ириг.
У току радног времена спрам расположивог времена, на услузи је грађанима за
пружање стручне помоћи. Пријем странака обавља се у канцеларији инспектора сваког
радног дана.
У складу са Законом о озакоњењу објеката вршен је попис незаконито изграђених
објеката на територији Општине Ириг. На пословима пописа и припреме документације за
доношење решења о рушењу незаконито изграђених објеката ангажовано је 3 лица чијим
радом кординира грађевински инспектор.
Поред послова из делокруга грађевинске инспекције грађевински инспектор
ангажован је и у поступцима јавних набавки као члан комисије.
Општи показатељи
У извештајној години закључно са 31.12.2017. године отворено је укупно 956.
предмета од чега 65. по службеној дужности, у редовном инспекцијском надзору, односно
по представкама грађана који су се овом органу обраћали лично, телефоном, поднесцима
преко поште, писарнице и електронском поштом, односно у ванредном инспекцијском
надзору и 891. у поступку озакоњења објеката.
Највећи број пријава односио се на пријаву бесправне градње помоћних објеката (ограда,
гаража, адаптације, и др.) у ком случају се сразмерно процени ризика водио поступак
инспекцијског надзора. У ситуацији када је процењено да је ризик незнатан, а процена се
врши најчешће у току инспекцијског надзора, грађевински инспектор је водио поступак
као вануправни и о томе обавештавао што писаним путем, што електронским путем
подносиоца пријаве.

Преглед предмета грађевинске инспекције заведених у служби за инспекцијске послове
током 2017. године:
р.бr.

ОПИС

БРОЈ

1.

Укупан број предмета

962

2.

Предмети пренети из предходне године

6

3.

Предмети примљени у току извештајног периода

956

4.

Инспекцијски надзор
Инспекцијски надзор темеља

28

Инспекцијски надзор конструкције

24

Сачињено извештаја о инспекцијском

52

5.

надзору
Сачињено записника о инспекцијском

6.

8

надзору објекта
Издато Решења о:
Рушењу објеката

891

Уклањању објеката

3

Затварању градилишта

2

Отклањању неправилности

2

-

( измена дозволе и сл.)
-

Забрана коришћења објекта

1

7.

Поднетих жалби

3

8.

Обавештења

7

9.

Поднето кривичних пријава

1

р.бr.

ОПИС

БРОЈ

У току 2017. године, грађевинска инспекција је затворила 2 градилишта, донела 899
решења.
По жалби је код другостепеног органа у 2017 години прослеђено 3 предмета .
Грађевинска инспекција је у 2017. години донела 891 решење о рушењу у поступку
озакпњења објеката.
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору чија је пуна примена
ступила на снагу 30.04.2016. године, грађевинска инспекција је сачинила годишњи План

вршења инспекцијског надзора за 2018. годину. По налогу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре у оквиру Пројекта'' Унапређење земљишне администрације''
врши се уношење података, односно решења грађевинских инспектора у софтвер за
формирање базе незаконито изграђених објеката.
Превентивно деловање
Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и
превентивно деловање што подразумева, пружање стручне и саветодавне подршке и
помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, давање предлога,
препорука и слично.
Грађевински инспектор континуирано пружа стручну помоћ у вршењу поверених
послова у области инспекцијског надзора заинтересованим лицима и надзираним
субјектима давањем

стручних објашњења, укључујући обавештавање субјеката

инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа и указивањем субјекту на могуће
забрањене, односно штетне последице његовог понашања а чиме се подстиче правилност,
исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза.
У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор, поступајући у границама
предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере
и друге радње које су садржане у контролној листи. Уколико у току вршења
инспекцијског надзора процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или
критичан – инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. У поступку контроле
утврђено је да је ниво усклађености поступања са прописима, задовољавајући.
Координација инспекцијског надзора
У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора грађевинска инспекција
прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном чињеничном стању, а чији
предмет контроле није у њеној надлежности у складу са чл. 30. Закона о инспекцијском
надзору.
3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У извештајном периоду за 2017. годину инспектор за заштиту животне средине
према подацима из референтске свеске има запримљен 53 предмет. Седам предмета су
пренета у 2018 годину осталих 46 обрађени и спремни за архивирање.
У току 2017 год. било је 11 редовних инспекцијских контрола по службеној

дужности, 9 по пријави грађана,1 по захтеву привредних субјеката у смислу утврђивања
чињеничног стања из области заштите животне средине за потребе добијања лиценце, три
контроле дивљих депонија, није било саветодавних посета. Поднете су две кривичне
пријаве.
Одрађена је једна акције уништавања ларвених и адултних облика комараца на
територији Општине.
Одрађено 9 достава података по захтевима из облaсти заштите животне средине.
Решено 5 предмета по захтевима за издавање мишљења о потреби процене утицаја
на животну средину и издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито
опасних хемикалија.
Донето три решења по захтеву о потреби израде стратешке процене утицаја на
животну средину.
Урађен предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Ириг за 2017.годину, који је усвојен од стране скупштине и на
исти добијена сагласност Министарства.
Достављен извештај о утрошку средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине општине Ириг за 2016.годину
Стечен сертификат

којим се потвђује да је завршен

тренинг инспектора за

заштиту животне средине и положен испит за инспектора.
Израђен План рада за 2018.годину и дато позитивно мишљење од стране Сектора за
надзор и предострожност Министарства за заштиту животне средине.
4. САОБРАЋАЈНА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Рад саобраћајне инспекције одвијао се у оквиру делатности, функција и задатака Службе
за инспекцијске послове Општинске управе општине Ириг.
У саобраћајној

инспекцији послове и радне задатке je обављао један саобраћајни

инспектор који задовољава услове прописане Законом и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и
стручним службама Општине Ириг.

II. ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА
Саобраћајна инспекција је вршила надзор над применом:
-

Закона о превозу у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011)

-

Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС", бр. 68/2015)

-

Закона о превозу терета у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС", бр. 68/2015)

-

Закона о јавним путевима
(''Службени гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)

-

Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Ириг
(''Службени лист општина Срема'' бр. 2/13)

-

Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Ириг

(„Сл. лист општина Срема“, бр. 8/2017)
У предузимању управних мера приликом вршења инспекцијског надзора инспектор
је поступао у складу са поступком који прописује Закон о инспекцијском надзору
("Службени гласник РС", бр. 36/2015) и Закон о општем управном поступку ("Службени
гласник РС" бр. 18/2016).
Саобраћајни инспектор је у складу са законима над чијом применом врши надзор
током извештајног периода:
-

Вршио контролу превоза путника у оквиру инспекцијских надзора над применом
Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС", бр.
68/2015) у обављању локалног превоза и то: ванлинијског превоза, посебног
линијког превоза, превоза за сопствене потребе и такси превоза, а у складу са
дужностима и овлашћењима из чланова 155. и 156. поменутог закона

-

Вршио контролу превоза терета у оквиру инспекцијских надзора над применом
Закона о превозу терета у друмском саобраћају (''Службени гласник РС", бр.
68/2015) и то у обављању превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза
терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на територији општине
Ириг, а у складу са правима, дужностима и овлашћењима из члана 52. поменутог
закона.

-

Вршио контролу јавних путева у оквиру инспекцијског надзора над применом

Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 и 104/2013) и прописа којима се уређује заштита општинских
путева и улица, а у складу са правима, дужностима и овлашћењима из члана 91.
поменутог закона.
-

У оквиру инспекцијких надзора из области превоза контролисао уговоре о
ванлинијском и посебном линијском превозу путника са списковима путника и другу
документацију у вези са обављањем делатности јавног превоза путника и терета;
контролу отпремница, спискова радника и других лица која имају право на превоз за
сопствене потребе и друге докуменате у вези са обављањем превоза терета и лица за
сопствене потребе; утврђивао идентитет превозника, возног особља и других
одговорних лица за обављање превоза контролом личних карата и других
одговарајућих исправа; контролу превозних документа у обављању јавног превоза и
превоза за сопствене потребе; вршио увид у податке Агенције за привредне регистре
и податке којима ова инспекција располаже, а који се односе на јавни превоз у
друмском саобраћају; налагао отклањање недостатака у погледу испуњености
прописаних услова и начина за обављање јавног превоза и превоза за сопствене
потребе; издавао решења о испуњености услова за обављање такси превоза (решења о
испуњености услова возила и подносиоца захтева за отпочињање обављања такси
превоза, решења о испуњености услова за продужење такси дозволе и решења о
естетским прегледима такси возила);

-

У оквиру инспекцијких надзора из области јавних путева контролисао вршење радова
на редовном одржавању општинских путева и улица у насељима (контрола трупа
пута,

коловозне

конструкције,

путних

објеката,

опреме

пута,

саобраћајне

сигнализације, периодичног одржавања путева), зимског одржавања општинских
путева и улица у насељима и недозвољених радњи у циљу заштите општинских
путева и улица у насељима; редовно прикупљао податаке обиласком општинских
путева и улица у насељима у складу са обимом саобраћаја, познатим или
предпостављеним стањем путева и временским условима; примао информације о
стању на путевима, од надзорне службе управљача општинских путева и улица у
насељима и извођача радова на редовном одржавању, МУП-а и других државних
органа и инспекцијких служби; налагао отклањање недостатака на јавном путу,
његовом делу и путном објекту, уклањање депонија отпада и смећа, остављених

супротно одредбама закона, рушење и уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског
и другог материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно
одредбама закона; забрањивао радове који су се изводили у непосредној близини
јавног пута, његовог дела и путног објекта, а који су могли угрозити његову
стабилност и безбедност саобраћаја; налагао уклањања заустављених или остављених
возила којим се ометало коришћење јавног пута;
-

У оквиру превентивног деловања из области превоза у друмском саобраћају пружао
стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима, укључујући и издавање
аката о примени прописа, предузимао превентивне инспекцијске надзоре и друге
активности усмерене ка подстицању и подржавању законитости пословања из
области превоза путника и терета у друмском саобраћају;

-

У оквиру превентивног деловања из области јавних путева пружао стручну и
саветодавну подршку надзираним субјектима у циљу спречавања нежељених
догађаја и могућих недостатака који доводе до угрожавања безбедности саобраћаја и
веће материјалне штете на општинским путевима и улицама у насељима;

-

Водио посебне евиденције превозника, возила, издатих дозвола и одобрења и сл.;

-

Подносио захтеве за покретање прекршајног поступка;

Од укупно 24 издатих решења из области јавних путева донето је:
Решења о отклањању недостатака ЈКП ''Комуналац'' Ириг.............................................. 26
Од укупно 12 издатих решења из области превоза у друмском саобраћају донето је:
Решења о испуњености услова за обављање такси превоза............................................. 12
Упућени дописи односили су се на:
a) Обавештења о стању општинских путева, улица у насељеима и некатегорисаних
путева на територији општине Ириг и потребама предузимања мера и радњи у
циљу отклањању недостатака;
b) Обавештења о неизвршењу решења донетих у поступку вршења испекцијких
надзора, односно истицању рока за изврешење истих;
c) Обавештења о потреби отклањања недостатака из области превоза путника у
друмском саобраћају;
d) Уверења о упису физичких лица у Регистар привредних субјеката за обављање

делатности јавног превоза у друмском саобраћају;
e) Сагласности за постављање монтажних објеката (рекламних паноа) поред
општинских путева и у улицама у насељима;
f) Захтеве за пружање асистенције полицијских службеника током вршења
инспекцијских надзора из области превоза путника у друмском саобраћају;
g) Мишљења из области превоза путника и ствари у друмском саобраћају и области
јавних путева;
h) Информације о примени прописа из области превоза путника и терета у друмском
саобраћају и области јавних путева;
i) Информације о постпању саобраћајне инспекције у вези примене прописа и
j) Остале дописе из области надзора саобраћајне инспекције.
Захтев за покретање прекршајног поступка поднет је против физичког лица који је
обављао такси превоз путника, а за обављање те делатности као претежне није био
регистрован у Регистру привредних субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката нити је имао решење Општинске управе општине Ириг
којим се одобрава обављање такси превоза.
Обавештења о стању општинских путева, улица у насељима и некатегорисаних
путева на територији општине Ириг и потребама предузимања мера и радњи у циљу
отклањању недостатака саобраћајни инспектор је упућивао управљачу општинских путева
и улица у насељима, управљачу државних путева, привредним и другим правним лицима,
предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима.
Током извештајног периода, а у оквиру вршења радних задатака, саобраћајни
инспектор је сарађивао са Министарством унутрашњих послова – Полицијском станицом
Ириг, Покрајинским и општинским инспекторима за друмски саобраћај, Министарством
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, надзорним органима ЈП ''Путеви Србије'',
Агенцијом за безбедност саобраћаја, Јавним комуналним предузећем ''Комуналац'' Ириг и
Месним заједницама. По оцени ове инспекције сарадња је била коректна и успешна.
III. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Саобраћајни инспектор је у 2017. години обављао и следеће послове:

-

Послове за потребе Комисије за безбедност саобраћаја на путевима општине Ириг
као члан исте;

-

Сарађивао са Општинским правобранилаштвом, односно по захтеву и за потребе
истог излазио на лице места, утврђивао чињенична стања и на основу тога
подносио извештаје;

-

Пратио стање државних путева и одвијање саобраћаја на државним путевима на
територији општине Ириг и о уоченим недостацима и потребама предузимања мера
у циљу отклањања истих обавештавао управљача тих путева и надзорни орган;

-

Давао мишљења, предлоге, информације, тумачења закона и прописа донетих на
основу закона и слично из области саобраћаја Служби за привреду и развој,
Служби за урбанизам, Општинском већу општине Ириг, Обављао послове
туристичког инспектора на територији општине Ириг и Општинском јавном
правобранилаштву;

-

Координирао пословима око реализације активности Комисије за безбедност
саобраћаја које се односе на превентивно-промотивне активности у циљу повећања
степена безбедности ђака првака у основним школама на територији општине Ириг
усмереног на повећање степена безбедности најмлађих учесника у саобраћају;

-

Предузимао мере које се односе на уклањање возила са површина јавне намене које
нису одређене и уређене за заустављање и паркирање возила;

-

Пратио опште стање и проблематику јавног превоза у друмском саобраћају,
нарочито ванлинијског превоза ствари и путника и такси превоза

-

Учествовао у изради нацрта предлога општих и појединачних аката из
надлежности Скупштине у смислу давања мишљења;

-

Припремао нацрте аката за потребе ЈКП ''Комуналац'' Ириг из области јавних
путева;

-

Сачињавао месечне и годишње извештаје о раду;

-

Присуствовао састанцима саобраћајних инспектора јединица локалне самоуправе
организованих од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство
и саобраћај и стручним скуповима и саветовањима који су се односили на
управљање безбедношћу саобраћаја на локалу и обавезама јединица локалне
самоуправе у области јавних путева организованих од стране Агенције за
безбедност

саобраћаја

и

Министарства

грађевинарства,

саобраћаја

и

инфраструктуре;
-

Послове по налогу руководиоца Службе за инспекцијске послове и начелника
Општинске управе општине Ириг;

-

Остале послове из надлежности Одељења за инспекцијске послове прописане
Одлуком о Општинској управи општине Шид

IV. ОЦЕНА СТАЊА И ПРЕДЛОЗИ
У циљу побољшања стања у области јавних путева и превоза у друмском
саобраћају по мишљењу ове инспекције у наредном периоду потребно је:
- Донети Одлуку о такси превозу путника сходно одредбама члана 94. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају, којом би се уредили посебни услови које треба да
испуни превозник, карактеристике и обележја такси возила и начин обављања такси
превоза на територији општине Ириг, а чије одредбе би биле усклађене са одредбама
поменутог Закона;
- Утврдити цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на
територији општине Ириг, а сходно одредбама члана 94. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају;
- Донети Одлуку којом се одређују стајалишта која могу да се користе за одређену
врсту линијског превоза сходно одредбама члана 60. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају;
- Посебном Одлуком дефинисати надлежност око одржавања, заштите, развоја и
управљања

како

општинским

путевима

и

улицама

у

насељима,

тако

и

некатегорисаним путевима на територији општине Ириг;
- Дефинисати процедуру утврђивања и измене режима саобраћаја на општинским
утевима и улицама у насељима на територији општине Ириг;
- Дефинисати процедуру за покретање и реализацију мера у циљу унапређења
безбедности путне инфраструктуре (нпр. примена техничких средтава за унапређење
безбедности саобраћаја) како би се тачно знао редослед и ток активности од
покретања до реализације одређене мере;
- Размотрити могућност поверавања послова извођења радова на замени, поправљању
и одржавању вертикалне собраћајне сигнализације извођачу на дужи рок, како би се

недостаци у вези исте могли благовремено, односно у што краћем временском
периоду отклонити (уклањање и исправљање оборених знакова, постављање нових,
замена знака на већ постојећем стубу и сл.);
На основу вршења инспекцијских надзора над применом прописа из области јавних
путева током извештајног периода и учествовањем у активностима које је Општина Ириг
вршила и спроводила у области јавних путева, саобраћајни инспектор је мишљења да се
током предходног и овог извештајног периода у односу на предходне извештајне периоде
предузело доста мера на унапређењу безбедности саобраћаја, нарочито безбедности деце и
унапређењу саобраћајне инфраструктуре уопште.
Саобраћајни инспектор вршењем инспекцијских надзора из области јавног превоза
путника и терета у друмском саобраћај током извештајног периода није констатовао веће
неправилности у раду надзираних субјеката. Током инспекцијских надзора није
констатован већи број случајева обављања делатности јавног превоза путника и терета од
стране нерегистрованих субјеката, што потврђује и чињеница да од стране превозника
(нарочито такси превозника) нису подношене пријаве саобраћајној инспекцији у вези тих
неправилности.
Сходно наведеном, општа оцена ове инспекције је да је стање у области саобраћаја на
територији општине Ириг задовољавајуће.
5. ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Општина Ириг је у 2017. години располагала са 2 инспектора - 1 саобраћајни
инспектор (који је вршио инспекцијски надзор током целе године) коме је решењем
обављање поверених послова унето у опис послова и 1 засебни локални туристички
инспектор (који је вршио инспекцијски надзор у периоду од 21.09.-31.12.2017. године)
који обавља ове послове.
У годишњем извештају о раду туристичке инспекције јединице локалне самоуправе
општине Ириг за 2017. годину предмети оба инспектора су обједињени.
У општини Ириг у 2017. години: - извршено је укупно 27 инспекцијских надзора у
угоститељским објектима за смештај врсте хостел, куће, апартмани, собе, сеоска
туристичка домаћинства, над којима јединца локалне самоуправе општине Ириг има
комплетну надлежност; - постпљено по 2 представке грађана; - утврђен нерегистровани

субјекат у 1 контроли; - извршена контрола наплате и уплате боравишне таксе код 24
субјекта и код 1 субјекта утврђено да боравишна такса није уплаћена у законском року; предузете 3 казнене мере: поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка и издат 1
прекршајни налог са укупним износом предложених казни од 10.000,00 динара; извршено пет службених саветодавних посета.
Опрема и материјално технички услови рада:
Служба за инспекцијске послове општинске управе Ириг коју чине комунална,
саобраћајна, грађевинска, туристичка и инспекција за заштиту животне средине располаже
са две канцеларије. Служба има на располагању један аутомобил. Овлашћени инспектори
општине Ириг имају потребну опрему за рад (рачунар, брзи приступ интернету као и
потребан канцеларијски прибор и материјал).

Табела број 1. Извршене контроле овлашћених туристичких инспектора у 2017 .
години

Укупан број контрола -Угоститељска делатност
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
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1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5

Угоститељски објекти за смештај (комплетна
надлежност ЈЛС)
хостел
куће
апартмани
собе
сеоска туристичка домаћинства

0
2
13
11
1

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

1

2
3
4
4.1.

Утврђени нерегистровани субјекти
Утврђено неиздавање рачуна

1
0

Неуплаћена боравишна такса
Број надзираних субјеката
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4.2.
4.3.

Број субјеката код којих је утврђена неуплаћена
боравишна такса
Утврђен износ неуплаћене боравишне таксе

1
850,00

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

7.5.

број прекршајних налога

1

5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6

1
/
/
1
1
0
2
/
/
/

Укупан износ предложених казни по издатим
прекршајним налозима

10,000.00

Табела број 2. Информације/подаци о раду овлашћених туристичких инспектора
општине Ириг за 2017. годину
(члан 44. Закона о инспекцијском надзору) од
01.01.2017.
ред
.
бро
ј

Ниво
усклађености
пословања

Одељење

2

3

ПОСЕТЕ
СЛУЖБЕНЕ САВЕТОДАВНЕ

1и2
3

Превентивно
деловање

ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ

број контролних листи по
којима је утврђен:

укупно број посета

5

на захтев странке
без захтева странке
број издатих
препорука
број поступања по
препорукама
број покренутих
инспекцијских
надзора због
непоступања по
препорукама
критичан ризик
висок розик
средњи ризик

1
4
4
4

0
0
1
1

низак ризик
незнатан ризик
број контрола извршења
број субјеката код којих је откривена неправилност

4

5

6

7

број субјеката који су отклонили неправилност
решења о
привременој
забрани рада
решења о
отклањању
број управних мера
недостатака
закључци о обуст.
поступка
Број
печаћење објеката
откривених и
број захтева за
отклоњених
покретање прекр.
неправилност
поступка
и у 2017.
број пријава за
привредне преступе
број пријава за
кривична дела
број казнених мера
број пријава суду
части
број прекршајних
налога
укупан износ казни
по издатим
прекршајним
налозима
Број утврђених
нерегистрованих субјеката
Нерегистрован Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се
и субјекти у
уписали у прописани регистар
2017. години
Број утврђених нерегистрованих субјеката који су
престали са радом
Број редовних инспекцијских надзора
Остварење
Број ванредних инспекцијских надзора
плана
Број допунских инспекцијских надзора
контрола од
01.01.2017.
Број редовних инспекцијских надзора који нису
извршени*
Ниво
Број прослеђених дописа другим инспекцијама и
координације са
МУП
другим
инспекцијама од
29.04.2016.

Број контрола са другим инспекцијам (којим*текстуални
прилог)

1
21
2
2
2

1

1
0
0

2
0
0
0
1

10000
1
0
1
25
2
0
0
0
0

8
9

10

11
12
13
14

Материјални, технички и кадровски ресурси**
Придржавање рокова прописаних за поступање??
Број примљених жалби
Законитост
Број другостепених поступака којима је поништено
управних
првостепено решење
аката у 2017.
Број покренутих управних спорова#
години
Број изгибљених управних спорова
Број примљених притужби
Притужбе на
Број
извршених контрола рада инспектора
рад
инспектора у (унутрашња контрола)
Исход поступка (текстуално образложење- прилог)
2017. години
Стручна усавршавања*
Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа*
Мере у вези ажурности података у информационом систему*

15
Стање у области извршавања поверених послова

16

Исходи
поступања
правосудних
органа (из
евиденције
инспекцијског
надзора) од 0101-2017

по захтевима

по прекршајним налозима

у току
окончан
осуђујућа пресуда
ослобађајућа пресуда
захтев одбачен
поступак обустављен
застарелост
смрт физичког лица,
престанак постојања
правног лица
плаћен
покренут поступак
пред судом
поступак у току
прекршајни налог
укинут
застарелост

0
0
0
0
0
/
/
/
/
Извештај
ЈЛСтекстуално
образложењ
е-

2
/
/
/
/
/
/

/
1
/
/
/
/

Начелница Општинске управе Ириг
Оливера Филиповић Протић

