
ред. 
број Општина

3

укупно број посета 286

на захтев странке 167
без захтева странке 109
број издатих препорука 233
број поступања по препорукама 233

критичан ризик 71
висок ризик 13
средњи ризик 7
низак ризик 15
незнатан ризик 40

465
772
392

решења 449

налога кроз записник 85

број захтева за покретање прекр. поступка 10
број прекршајних налога 4
укупан износ казни по издатим 
прекршајним налозима 150.000,00

Број утврђених нерегистрованих субјеката 1

136
1043

3

20

32

9
10

15
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ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОДАЦИ
2

Превентивно 
деловање

број покренутих инспекцијских надзора 
због непоступања по препорукама

С
Л
У
Ж
Б
Е
Н
Е
 

С
А
В
Е
Т
О
Д
А
В
Н
Е

П
О
С
Е
Т
Е

Број примљених жалби

Број изгубљених управних спорова

Законитост 
управних аката у 

2017. години

Придржавање рокова прописаних за поступање

11

Број другостепених поступака којима је поништено 
првостепено решење 
Број покренутих управних спорова

 Број примљених притужби 

7
Остварење плана 

контролa у 
2017.год.

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

Број редовних инспекцијских надзора који нису извршени

Материјални, технички и кадровски ресурси

8
Ниво координације 

са другим 
инспекцијама 

Број прослеђених дописа другим инспекцијама и МУП
Број контрола са другим инспекцијам (којим-текстуални 
прилог)

Нерегистровани 
субјекти  

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су се 
уписали у прописани регистар 

Број утврђених нерегистрованих субјеката који су 
престали са радом

5

Број откривених 
и отклоњених 
неправилности 

број субјеката код којих је откривена неправилност
број субјеката који су  отклонили неправилност

1
 
и
 
2

број 
контролних 
листи по 
којима је 
утврђен:

Ниво 
усклађености 
пословања

3

број контрола извршења

4

број управних 
мера

број казнених 
мера



13
14
15

16
Извештај ЈЛС- 
текстуално 
образложење -

у току 31
окончан 728
осуђујућа пресуда
ослобађајућа пресуда
захтев одбачен 2
поступак обустављен 92
застарелост
смрт физичког лица, престанак постојања 
правног лица 29

плаћен 2

покренут поступак принудне наплате 1

                                                          Начелник Одељења
                                                Душанка Обрадовић,дипл. Правник

Исходи 
поступања 

Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Мере у вези ажурности података у информационом систему

Стање у области извршавања поверених послова

17

по 
прекршајним 
налозима 

Исход поступка (текстуално образложење- прилог)

по захтевима

Број извршених контрола рада инспектора (унутрашња 
контрола)

Притужбе на рад 
инспектора у 

2017. год.

12

Стручна усавршавања





к


