РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРУПЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ
за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године

Нови Сад, фебруар 2019. године

1. Правни основ
На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (,,Службени гласник РС“, бр.36/15,
44/18 – др и 95/18) сачињен је Извештај о раду групе за инспекцијски надзор и интерну контролу,
Сектора за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове.
2. Надзирани субјекти
Инспекција Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама обавља послове инспекције код установа културе: индиректних корисника, завода за
културу и завода за културу националних мањина, других субјеката у култури чији оснивач није
покрајина (архиви, музеји, библиотеке, заводи за заштиту споменика културе, ...) и оних који се
финансирају или суфинансирају из буџета аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
на територији АПВ, на основу члана 80. став 2. Закона о култури (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16,
30/16 – испр.), члана 3. и члана 11. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон).
Инспекцијски надзори у 2018. години вршени су у складу са Годишњим планом
инспекцијског надзора Групе за инспекцијиски надзор за 2018. годину, који је сагласно одредби
члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору био објављен на интернет страници
Секретаријата за култру, јавно информисање и односе с верским заједницама.
3. Превентивно деловање
Група за инспекцијски надзор је током 2018. године остварила своју превентивну улогу
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа, пружањем
стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту у редовним контролама, као и независно од
поступка инспекцијског надзора, а у циљу подстицања и подржавања законитости и безбедности
пословања и поступања и спречавања настанка штетних последица по законом и другим
прописом заштићена добра, права и интересе.
4. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са прописима –
утврђени степен ризика кроз примену контролне листе
Током инспекцијског надзора у 2018. години, на основу података добијених помоћу
контролнe листe, код 64 % надзираних субјеката утврђен је највећи степен усклађености
пословања и поступања са Законом о култури (процењен је незнатан степен ризика). Код
преосталих 36 % надзираних субјеката степен усклађености пословања и поступања са прописом
је мањи. Односно, код 28 % је процењен низак степен ризика и код 8 % средњи степен ризика. Ни
код једног надзираног субјекта није утврђен висок и критичан степен ризика (Табела бр. 1).

Табела бр. 1
Степен ризика
Незнатан
Низак
Средњи
Висок
Критичан
УКУПНО

Број надзираних
субјеката
16
7
2
0
0
25

Проценат
64%
28 %
8%
0%
0%
100 %

5. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом
заштиећна добра, права и интересе (корективно деловање инспекције)

Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по
законом заштићeна добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) исказује се кроз 5
извршених контролних инспекцијских надзора којима је контролисано отклањање утврђених
незаконитости у редовном инспекцијском надзору.
6. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима
Током вршења редовног инспекцијског надзора у 2018. години није било нерегистрованих
субјеката.
7. Мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству
Није било мера предузетих ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом
дејству у 2018. години.
8. Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора
План инспекцијског надзора за 2018. годину је реализован.
Број планираних редовних инспекцијских надзора: 24
Број реализованих редовних инспекцијских надзора: 19
Број реализованих ванредних инспекцијских надзора: 1
Број нереализованих редовних инспекцијских надзора: 5
Разлози због којих није реализован инспекцијски надзор:
· код пет надзираних субјеката планирани инспекцијски надзор није реализован због
процене незнатног степена ризика по Контролној листи, а о чему је сачињена службена
белешка.

