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Увод
Књига инспекцијски праксе, модеран је алманах који ће, мишљење је аутора, бити од
користити свим заинтересованим странама у инспекцијском надзору.
За шта су инспекције стварно надлежне? Који су оправдани разлози за пријаву
потенцијалне незаконитости инспекцијама? Која су права и обавезе мене као
надзираног субјекта? Колико је транспарентан инспекцијски надзор? Како да
поступим као инспектор у одређеним ситуацијама око којих имам недоумицу? Да ли
инспекција уједначено поступа код нађених неусаглашености? Које су најчешће грешке
привреде по делатностима? Има ли тешко примењивих прописа?
1000 Инспекцијских зашто и 1000 инспекцијских зато – могло би да буде друго име
текста књиге, конципираног кроз 9 поглавља које ће једном у пола године
доживљавати нова допуњена издања. Сам садржај биће креиран од оних којима је и
намењен, што би требало да чини и основну вредност ове збирке. Дакле, садржај
књиге долази као производ праксе искусних инспектора и стручњака из области које
покривају свих 44 републичке инспекције, од грађана и привреде који своја питања
генеришу кроз “Контакт центар републичких инспекција” и на крају од законописацанормативаца, који кроз акта о примени прописа поспешују с једне стране саму
примену законског оквира, док с друге раде на непрестаном унапређењу истог –
чинећи га истовремено ефикаснијим и примењивијим.
Сам садржај књиге наћи ће се и на сајту “Контакт центра републичких инспекција “
www.inspektor.gov.rs, поред осталих рубрика, које ће, надамо се бити интересантне
широкој публици, а које за циљ имају непрекидно повећање транспарентности и
ефикасности рада инспекција у Србији. Свако издање књиге потврђује
Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Републике Србије, тело
сачињено од првих људи републичких инспекција, што овом материјалу даје завршни
печат компетентности.
На крају, позивамо привреду и грађане да узму активно учешће и својим упитом или
сугестијама кроз „Контакт центар републичких инспекција“ допринесу обогаћењу
наредних издања ове књиге и на тај начин узму учешће у остварењу основне мисије
инспекцијског надзора; сталном повећању мере остварења јавног интереса у свим
областима живота и рада.
Тим за реформу инспекција
МДУЛС – ЕБРД - НАЛЕД
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1. Поступак инспекцијског надзора, доказивање и одлучивање
1.1.

Које повреде правила поступка која су прописана Законом о инспекцијском
надзору су од утицаја на законитост и правилност побијаног инспекцијског
решења и представљају битне повреде поступка из Закона о општем управном
поступку, због којих другостепени орган поништава решење?

Према нашем мишљењу и сазнању, у повреде правила поступка која су прописана
Законом о инспекцијском надзору, а које су од утицаја на законитост и правилност
побијаног решења и представљају битне повреде поступка, због којих другостепени
орган поништава решење, спадају следеће повреде поступка:
● неиздавање налога за редован инспекцијски надзор и за ванредан и допунски
инспекцијски надзор, а да нема основа за вршење ванредног и допунског
инспекцијског надзора без налога за инспекцијски надзор, односно без
допунског или засебног налога, у складу са чланом 16. став 8. Закона о
инспекцијском надзору, што чини повреду правила поступка из члана 16.
Закона о инспекцијском надзору и члана 90. став 3. Закона о општем управном
поступку;
● ако налог за инспекцијски надзор не садржи битне елементе, посебно предмет
инспекцијског надзора, што чини повреду правила поступка из члана 16. став
2. Закон о инспекцијском надзору;
● ако инспектор врши инспекцијски надзор ван граница налога за инспекцијски
надзор, односно налогом утврђеног предмета инспекцијског надзора, а да није
прибавио допунски налог или засебан налог за ванредни надзор, односно
тражио овакав налог и извршио обезбеђење доказа - код оправдане бојазни да
се неки доказ неће моћи доцније извести или да ће његово извођење бити
отежано, при чему нису постојали разлози спречавања или отклањања
непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или
биљни или животињски свет, што чини повреду правила из члана 16. Закона о
инспекцијском надзору;
● ако инспектор не уручи надзираном субјекту, односно присутном лицу налог
за инспекцијски надзор, односно овом лицу не покаже налог и не предочи му
његову садржину, што чини повреду правила поступка из члана 16. ст. 7. и 8. и
члана 20. став 2. Закона о инспекцијском надзору;
● ако инспектор не примењује контролну листу у поступку редовног
инспекцијског надзора, односно не примењује одговарајућу контролну листу
или предузима оне провере које нису садржане у контролној листи, а да не
постоје разлози из члана 14. став 2. Закона о инспекцијском надзору, који то
оправдавају, што чини повреду правила поступка из члана 14. Закона о
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инспекцијском надзору; [Са овим у вези, сматрамо да ако налази у контролној
листи не одговарају налазима и наводима у записнику, односно ако су
противуречни изреченој управној мери, да је тада посреди погрешно или
непотпуно утврђено чињенично стање или је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак о чињеничном стању, што чини жалбене разлоге из
члана 158. ст. 3. и 4. Закона о општем управном поступку]
ако инспектор врши инспекцијски надзор над надзираним субјектом који је
правно лице, предузетник или други организациони облик преко кога
физичка или правна лица обављају делатност или врше активност ван радног
времена тог надзираног субјекта, а да не постоје законом или другим
прописом иизузеци који то оправдавају, чиме постоји повреда правила
поступка из члана 19. Закона о инспекцијском надзору;
ако надзирани субјекат није имао једнака права и обавезе у инспекцијском
надзору као други надзирани субјекти (друге странке), што укључује
неједнако поступање инспекције у истим или битно сличним ситуацијама,
чиме постоји повреда правила поступка из члана 20. став 1. Закона о
инспекцијском надзору;
ако инспектор ускрати надзираном субјекту права загарантована чланом 20.
Закона о инспекцијском надзору, тако што му не омогући: да буде упознат са
предметом и трајањем поступка, налогом за инспекцијски надзор и другим
актима донетим у поступку; да буде упознат са правима и дужностима које
има у вези са инспекцијским надзором; да се изјасни о чињеницама битним за
потпуно и правилно утврђивање чињеничног стања и понуђеним доказима; да
учествује у извођењу доказа, поставља питања сведоцима и вештацима,
износи чињенице које су од значаја за инспекцијски надзор; да предлаже
доказе и износи правне тврдње; да захтева превентивно деловање; да упозори
инспектора на тајност информација које му чини доступним; да укаже на
незаконитости у поступку и да захтева да се оне отклоне; да захтева накнаду
штете која му је проузрокована незаконитим инспекцијским надзором, чиме
постоји повреда правила поступка из члана 20. Закона о инспекцијском
надзору и из Закона о општем управном поступку, и то чл. 8. и 11, члан 90. став
3. и чланови овог закона којима се уређује доказивање;
ако инспектор од надзираног субјекта тражи давање података, јавних исправа
и изјава, које је обавезан да прибави по службеној дужности, а не постоје
законски разлози који то оправдавају, у складу са чланом 15. став 2, чланом 20.
ст. 3. и 4. и чланом 21. став 1. тачка 1) Закона о инспекцијском надзору, чиме
чини повреду правила поступка садржаних у тим одредбама, као и из чл. 9. и
103. Закона о општем управном поступку;
ако инспектор изврши увиђај у стамбеном простору без захтева или
изричитог писаног пристанка власника или корисника, односно држаоца
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стамбеног простора, односно усменог пристанка када је неопходно да се
предузму хитне мере или без одлуке, односно наредбе надлежног суда, чиме
чини повреду правила поступка из члана 22. став 1. Закона о инспекцијском
надзору и члана 133. став 8. Закона о општем управном поступку;
ако инспектор започне увиђај у стамбеном простору по протеку рока од десет
дана од дана достављања решења инспекцији, а у сложенијим стварима,
односно када је потребна помоћ полиције - рока од 15 дана од дана
достављања решења инспекцији, чиме чини повреду правила поступка из
члана 22. став 12. Закона о инспекцијском надзору;
ако инспектор изврши увиђај у стамбеном простору у одсуству два пунолетна
лица као сведока, односно не омогући власнику или кориснику, односно
држаоцу стамбеног простора да сам или преко свог пуномоћника присуствује
вршењу увиђаја у стамбеном простору, а не постоји непосредна и озбиљна
опасност за људе или имовину, тако да постоји повреда правила поступка из
члана 22. став 12. Закона о инспекцијском надзору;
ако инспектор привремено одузме предмете у поступку инспекцијског
надзора, а не постоје разлози за обезбеђење доказа, чиме је учинио повреду
правила поступка из члана 24. став 2. Закона о инспекцијском надзору и члана
135. став 1. Закона о општем управном поступку;
ако инспектор не изда надзираном субјекту потврду о одузетом предмету у
поступку инспекцијског надзора, што представља повреду правила поступка
из члана 24. став 3. Закона о инспекцијском надзору;
ако записник о инспекцијском надзору не садржи опис изведених доказа и
утврђене чињенице, чиме постоји повреда правила поступка из члана 35. став
2. Закона о инспекцијском надзору и члана 63. Закона о општем управном
поступку;
ако инспектор не омогући надзираном субјекту да стави примедбе на
записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од његовог
пријема, чиме чини повреду правила поступка из члана 36. став 1. Закона о
инспекцијском надзору;
ако инспектор не оцени примедбе на записник, све заједно и сваку засебно, и у
међусобној вези, чиме чини повреду правила поступка из члана 36. став 2.
Закона о инспекцијском надзору.

Претпостављамо да овај списак битних повреда поступка није коначан, сагласно
пракси другостепених органа.

1.2.

Да ли је неопходан налог за пореску контролу, која је започела пре увођења
ванредног стања и за коју је издат налог, а чије трајање је истекло пре увођења
6

ванредног стања и није издат нови налог, а контрола је настављена непосредно
пре увођења и након увођења, као и за време ванредног стања?
Закон о пореском поступку и
пореској
администрацији
(„Службени гласник РС“, бр.
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005,
85/2005 - др. закон, 62/2006 - др.
закон, 63/2006 - испр. др. закона,
61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012,
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015,
15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019 - даље: ЗПППА) уређује пореску
контролу у члану 123, одређујући је у ставу 1. као поступак провере и утврђивања
законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, као и поступак провере
тачности, потпуности и усклађености са законом, односно другим прописима,
података исказаних у пореској пријави, пореском билансу, рачуноводственим
извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника који врши Пореска управа, у
складу са овим законом. Ставом 3. овог члана прописано је да је порески инспектор службено лице које је овлашћено да врши пореску контролу на основу налога за
контролу, односно позива. У члану 124. овог закона уређено је отпочињање пореске
контроле, па је ставом 1. прописано, поред осталог, да налог за пореску контролу
Пореска управа доставља пореском обвезнику, на начин из члана 36. овог закона,
непосредно пре почетка контроле. Изузетак од овог правила у области пореске
контроле уређен је у ставу 2. овог члана, прописивањем да у случају из члана 118. став
3. овог закона (поремећај у промету на тржишту или индиција да је повећан обим
нелегалне трговине, када се пореска контрола врши на основу ванредног плана
контроле који доноси министар), контроле евидентирања промета преко фискалних
каса, контроле у вези радног ангажовања лица, контроле отпремања и допремања
производа у акцизна складишта, поступак пореске контроле врши се без достављања
налога за пореску контролу пореском обвезнику. Према томе, у складу са ЗПППА, за
пореску инспекцијску контролу је неопходан налог за пореску контролу и његово
достављање пореском обвезнику, осим када се ради о наведеном изузетку.
Налог за инспекцијски надзор у општем смислу уређен је у члану 16. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18 даље: ЗоИН). Одредбе ЗоИН примењују се на републичке инспекције, где спада и
Пореска управа, тако да, у смису овог питања, одредбе ЗоИН којима се уређује
инспекцијски надзор допуњују одредбе ЗПППА којима се уређује налог за пореску
контролу. Питања која нису уређена у ЗПППА и ЗоИН уређена су на општи начин у
Закону о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење - даље: ЗУП). Ово је потврђено и самим одредбама ЗПППА у
члану 3. став 2, прописивањем да ако овим законом није друкчије прописано, порески
поступак се спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује
општи управни поступак, односно у складу са одредбама закона којим се уређује
инспекцијски надзор.
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Чланом 16. ЗоИН прописано је да руководилац инспекције или лице које он овласти
издаје писани налог за инспекцијски надзор. Налог за инспекцијски надзор садржи:
податке о инспекцији; податке о инспектору или инспекторима који врше
инспекцијски надзор са бројевима службених легитимација; податке о надзираном
субјекту или субјектима ако су познати, а ако ти подаци нису познати, односно ако
није могуће утврдити надзиране субјекте или је њихов број превелик - одговарајуће
познате информације од значаја за одређење субјекта, односно субјеката код којих ће
се вршити надзор (нпр. врста делатности или активности, територијално подручје,
локација објекта, врста робе или производа, односно услуга итд.); правни основ
инспекцијског надзора; навођење и кратко објашњење врсте и облика инспекцијског
надзора; процењени ризик; прецизан и јасан опис предмета инспекцијског надзора;
планирано трајање инспекцијског надзора (дан почетка и окончања надзора); разлоге
за изостављање обавештења, ако постоје; број, време и место издавања; потпис
издаваоца налога; печат, када је то потребно према обележјима предмета
инспекцијског надзора. Према томе, налог садржи, између осталог, као битне податке:
предмет и планирано трајање надзора, односно контроле.
Сагласно одредбама овог члана, налог за инспекцијски надзор може да се допуни када
је неопходно продужити трајање надзора, као и повећати број инспектора који врше
надзор, те и ако у току вршења инспекцијског надзора инспектор открије
незаконитост која је изван граница налогом утврђеног предмета инспекцијског
надзора, али је у блиској вези са тим предметом. Инспектор тада прибавља допуну
налога за инспекцијски надзор (допунски налог), након чега наставља поступак. У
захтеву за издавање допунског налога инспектор образлаже блиску везу са
предметом надзора и потребу издавања допунског налога. Пре тражења допунског
налога инспектор врши обезбеђење доказа ако постоји оправдана бојазан да се неки
доказ неће моћи доцније извести или да ће његово извођење бити отежано, а о
обезбеђењу доказа по службеној доноси се закључак. Допунски налог није потребан
када је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или отклањања
непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или
животињски свет, што се посебно образлаже у записнику о инспекцијском надзору.
Ако у току вршења инспекцијског надзора инспектор открије незаконитост која је
изван граница налогом утврђеног предмета инспекцијског надзора, а није у блиској
вези са тим предметом, при чему су испуњени услови за ванредан инспекцијски
надзор, инспектор за вршење тог надзора који је изван граница утврђеног предмета
такође прибавља засебан налог за ванредан инспекцијски надзор.
Налог се издаје за редован, ванредан, мешовити и допунски инспекцијски надзор, с
тим да је ванредан, мешовити и допунски инспекцијски надзор могућ и без налога за
инспекцијски надзор, односно без допунског или засебног налога, када то захтевају
разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље
људи, животну средину или биљни или животињски свет, што се образлаже у
записнику о инспекцијском надзору.
Чланом 18. став 8. ЗоИН прописано је да инспекцијски надзор почиње кад инспектор
уручи надзираном субјекту, односно присутном лицу налог за инспекцијски надзор,
што је у сагласности са чланом 124. ЗПППА. Такође, ЗУП у члану 90. став 3. прописује
да пре покретања поступка по службеној дужности који није у интересу странке орган
прибавља информације и предузима радње да би утврдио да ли су испуњени услови
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за покретање поступка и, ако јесу, доноси акт о покретању поступка (закључак, налог
и сл), с тим да се акт о покретању поступка не доноси ако орган доноси усмено решење
(члан 143. овог закона). Налог за пореску контролу, односно налог за инспекцијски
надзор је акт о покретању поступка. Чланом 91. став 3. ЗУП прописано је да се поступак
који се покреће по службеној дужности, а није у интересу странке (попут поступка
пореске контроле) сматра покренутим кад је странка обавештена о акту о покретању
поступка.
Следом свега изложеног, за поступак пореске контроле, сагласно наведеним
одредбама ЗПППА, ЗоИН и ЗУП, неопходан је налог за пореску контролу, који садржи,
поред осталог, предмет контроле и њено планирано трајање, које се може продужити,
када је то потребно, допунским налогом. Круг разлога када се пореска контрола,
односно њен наставак може вршити без допунског налога је узано (рестриктивно)
постављен: поремећај у промету на тржишту или индиција да је повећан обим
нелегалне трговине, када се пореска контрола врши на основу ванредног плана
контроле који доноси министар, контрола евидентирања промета преко фискалних
каса, контрола у вези радног ангажовања лица, контрола отпремања и допремања
производа у акцизна складишта; затим, спречавање или отклањање непосредне
опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски
свет (што није карактеристично за предмет пореске контроле, односно у највећем
броју порескоправних ситуација пропусти пореског обвезника у вези са применом
пореских прописа не могу да утичу на појаву непосредне опасности по живот или
здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет) и када се доноси
усмено решење (када порески инспектор оцени да је угрожена наплата пореза, у
складу са чланом 133. став 2. у вези са чланом 35. став 3. ЗПППА, а у вези са чланом 37.
ст. 3. и 4. ЗоИН и чланом 143. ЗУП, који предвиђају предузимање хитних мера у јавном
интересу доношенем усменог решења). Такође, међу ове разлоге можемо да убројимо
и обезбеђење доказа, ако постоји оправдана бојазан да се неки доказ неће моћи
доцније извести или да ће његово извођење бити отежано, а до издавања налога.
На основу информација из питања (о предмету контроле, начину отпочињања и току
поступка и др.) закључујемо да произлази да нису посреди набројани разлози када се
пореска контрола може вршити без налога, него да је требало издати и пореском
обвезнику (контролисаном субјекту) доставити допунски налог за пореску контролу
и за додатни период када је контрола вршена без налога (продужење трајања
контроле).
Непостојање налога за цео период пореске контроле у оваквом случају, према нашем
мишљењу, чини битну повреду правила поступка из члана 158. тачка 5) ЗУП. Битна
повреда правила поступка, поред тога што представља повреду законских гаранција
које странка има у поступку, доводи у питање тачност и правну утемељеност
чињеничног стања и правне оцене чињеница утврђених у периоду када је контрола
вршена без налога. Ову повреду порески обвезник може истаћи у примедбама на
записник, у складу са чланом 128. ЗПППА, чланом 36. ЗоИН и чланом 63. став 4. ЗУП,
када је незадовољан поступком, односно радњама у поступку и налазом пореске
контроле, који је садржан у записнику. Чланом 128. став 8. ЗПППА прописано је да ако
су у примедбама изнети нови докази и чињенице, због којих би требало променити
чињенично стање утврђено у записнику или изменити раније правне оцене, порески
инспектор ће о таквим доказима и чињеницама или о новим правним оценама
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саставити допунски записник у року од пет дана од дана пријема примедаба. Ако
порески обвезник стави овакве примедбе на записник, а инспектор не уважи изнете
примедбе на записник и донесе пореско решење, којим се пореском обвезнику налаже
одређена обавеза, порески обвезник може повреду правила поступка истаћи у жалби
на ово решење. Ако би поднету жалбу другостепени орган - Министарство финансија
одбило, пореском обвезнику на располагању стоји право да поднесе тужбу Управном
суду, којом покреће управни спор.
1.3.

Да ли издати налог за инспекцијски надзор може да се опозове?

Чланом 16. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је да руководилац
инспекције или лице које он овласти издаје писани налог за инспекцијски надзор.
Ставом 2. овог члана одређена је садржина налога за инспекцијски надзор, а ставом 3.
да је у вршењу инспекцијског надзора инспектор везан садржином налога, односно
утврђеним предметом инспекцијског надзора.
Налог за инспекцијски надзор је акт о покретању поступка инспекцијског надзора
(посебног управног поступка). У члану 18. став 8. ЗоИН прописано је правило да
инспекцијски надзор почиње кад инспектор уручи надзираном субјекту, односно
присутном лицу налог за инспекцијски надзор (тј. достављањем налога). Са овим у
вези, Закон о општем управном поступку у члану 90. став 3. прописује да пре
покретања поступка по службеној дужности који није у интересу странке орган
прибавља информације и предузима радње да би утврдио да ли су испуњени услови
за покретање поступка и, ако јесу, доноси акт о покретању поступка (закључак, налог
и сл), а у члану 91. став 3. да се поступак који се покреће по службеној дужности, а није
у интересу странке, сматра покренутим кад је странка обавештена о акту о покретању
поступка.
ЗоИН и ЗУП не прописују изричито опозивање налога за инспекцијски надзор,
односно акта о покретању поступка. Међутим, према нашем мишљењу, сагласно
општим правилима и логици поступка према одредбама ЗоИН и ЗУП, као и
овлашћењима руководиоца, односно руководиоца инспекције у складу са
одредбама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005,
81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017 и 95/2018), односно Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,
113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), опозивање налога за инспекцијски надзор
је могуће, када за то постоје оправдани разлози. Такав разлог би, примера ради, био
процењен низак ризик законитости и безбедности пословања и поступања
надзираног субјекта, где је надзор требало да се, практично, спроведе као „рутински“
надзор, према утврђеној учесталости редовних надзора, па се одустаје од покренутог
надзора, јер је неопходно преусмерити инспекторе на друге предмете, који су вишег
степена ризика, а посебно ако су у питању ванредне, односно непредвиђене и
непланиране околности и нарочито ако се ради о хитним мерама и радњама које не
трпе одлагање, а које је неопходно да инспекција предузме; затим, на пример, да у
одређеним надзорима који се састоје из више делова изведени почетни докази у
поступку упућују на закључак да у конкретном случају нема кршења закона, па није
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потребно изводити нове доказе и даље водити поступак, односно даље трошити
инспекцијске ресурсе и ресурсе надзираног субјекта (непотребно трошење времена,
материјалних ресурса итд), посебно ако је ствар малог значаја по јавни интерес.
Свакако, мишљења смо да опозивање налога за надзор треба да буде разлог који је
изузетак за окончање поступка инспекцијског надзора, а када за то постоје оправдани
разлози.
Налог опозива лице које га и издаје - руководилац инспекције или лице које он
овласти, у истој форми у којој се издаје – службени акт у поступку, који није управни
акт. Опозив налога би се издао поступајућем инспектору, који би га доставио
надзираном субјекту.
У случају опозивања налога, мишљења смо да долази до обустављања започетог
поступка инспекцијског надзора. ЗУП уређује обустављање поступка у члану 101,
прописујући да се поступак се обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље
води, а закон не налаже да се поступак настави, као и у другим случајевима одређеним
законом. Према члану 101. став 3. ЗУП, поступак се обуставља решењем. ЗоИН у члану
37. став 2. за случај када инспектор у вршењу инспекцијског надзора не утврди
незаконитости, неправилности или недостатке предвиђа другачији начин
обустављања поступка, прописујући да инспектор тада не доноси решење или
закључак, него окончава поступак инспекцијског надзора достављањем надзираном
субјекту записника у коме се наводи да нису утврђене незаконитости, неправилности
или недостаци у његовом пословању или поступању. Пошто у случају опозива налога
за инспекцијски надзор није у питању ова ситуација када је инспектор, након
изведеног доказног поступка, утврдио да нема незаконитости, неправилности или
недостатака у пословању или поступању надзираног субјекта (иако, како је то
истакнуто у примеру, у одређеним надзорима који се састоје из више делова изведени
почетни докази у поступку упућују на закључак да нема кршења закона, због чега се
опозива издати налог), мишљења смо да се у случају опозива налога поступак не
обуставља на записник, у складу са чланом 37. став 2. ЗоИН, него да је ова ситуација
сагласна разлозима за обустављање поступка из члана 101. став 1. ЗУП, тј. да је орган
нашао да нема услова да се поступак даље води, па инспектор, следствено, поступак
обуставља решењем у складу са чланом 101. став 3. ЗУП.
Истина је да је издавање налога за инспекцијски надзор у складу са начелом
субординације, односно хијерархије на којој почивају управа и организација послова
у управи, а која подразумева давање радних задатака и извршавање налога
руководилаца деловањем по принципу „одозго према доле“ – међутим, опозивање
налога не сме довести до нарушавања самосталности инспектора, нити, наравно, да
на други начин буде незаконито. Чланом 49. став 2. Закона о инспекцијском надзору
прописано је да нико не сме искоришћавањем службеног положаја или овлашћења,
прекорачењем граница својих овлашћења, невршењем своје дужности или на други
начин онемогућавати или ометати инспектора, односно службеника овлашћеног за
вршење инспекцијског надзора у обављању инспекцијског надзора и предузимању
мера и радњи на које је овлашћен. Исто тако, чланом 12. став 2. ЗУП прописано је да
овлашћено службено лице самостално утврђује чињенично стање и на основу тога
примењује законе и друге прописе на управну ствар. На издавање налога за
инспекцијски надзор и поступање инспектора по налогу у односу између њега и
руководиоца инспекције супсидијарно се примењују опште одредбе, односно правила
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којима се уређује налог претпостављеног лица у органу државне управе, аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе. Ово се односи и на издавање незаконитог
налога. Тако, Закон о државним службеницима у члану 18, којим се уређује извршење
налога, прописује да је државни службеник дужан да изврши усмени налог
претпостављеног, изузев кад сматра да је налог супротан прописима, правилима
струке или да његово извршење може да проузрокује штету, што саопштава
претпостављеном. Налог који претпостављени понови у писменом облику државни
службеник дужан је да изврши и о томе писмено обавести руководиоца. Државни
службеник дужан је да одбије извршење усменог или писменог налога ако би оно
представљало кажњиво дело и да о томе писмено обавести руководиоца односно
орган који надзире рад државног органа ако је налог издао руководилац. Закон о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, члан 31,
садржи исте одредбе и додатно прописује да ако је овај налог од стране руководиоца
покрајинског органа или начелника управе, односно руководиоца који руководи
службом или организацијом, службеник је дужан да одбије извршење таквог усменог
или писменог налога и да о томе писмено обавести извршни орган аутономне
покрајине или градско, односно општинско веће које врши надзор над радом управе.
Ове одредбе којима се уређује издавање незаконитог налога (незаконито чињење)
примењују се и на ситуацију незаконитог неиздавања налога (незаконито нечињење)
– када је потребно да руководилац инспекције изда налог инспектору да изврши
инспекцијски надзор, а одбија да то учини. тј. да изда налог за инспекцијски надзор.
Према нашем мишљењу, ова правила примењују се и када је реч о незаконитом
опозивању налога за инспекцијски надзор, као виду незаконитог чињења. И само
опозивање налога је један вид издавања налога, и то налога да се обустави започети
поступак.
Неизвршавање или несавесно, неблаговремено или
непотпуно извршавање налога претпостављеног је
тежа повреда дужности из радног односа, у складу са
чланом 109. тачка 1) Закона о државним службеницима
и чланом 138. тачка 1) Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе. Но, сагласно члану 123. Закона о државним
службеницима и члану 154. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, државни службеник, односно службеник аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе ослобађа се од одговорности за штету коју је
проузроковао извршењем налога претпостављеног, односно непосредног
руководиоца ако му је писменим путем саопштио да извршење налога може да
проузрокује штету, а према члану 30. став 2. Закона о прекршајима („Службени
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон)
није одговорно за прекршај одговорно лице које је поступало на основу наређења
другог одговорног лица или органа управљања и ако је предузело све радње које је на
основу закона другог прописа или акта било дужно да предузме да би спречило
извршење прекршаја.
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1.4.

Да ли регистровано удружење које заступа интересе и штити права у одређеној
области може да буде странка у поступку инспекцијског надзора и да ли може
да поднесе жалбу против решења донетог у поступку инспекцијског надзора?

Закон о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и
44/2018 - др. закон) у члану 2. став 1. дефинише удружење као добровољну и
невладину недобитну организацију заснована на слободи удруживања више
физичких или правних лица, основану ради остваривања и унапређења одређеног
заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
Удружење може имати статус правног лица, којег стиче добровољним уписом у
Регистар удружења, који води Агенција за привредне регистре, или бити без статуса
правног лица, односно регистрације, а на која удружења се сходно примењују правна
правила о грађанском ортаклуку.
Закон о општем управном поступку у члану 44. став 1. прописује да странка у
управном поступку може бити, поред оног лица чија је управна ствар предмет
управног поступка, које је увек странка – у поступку инспекцијског надзора, странка
је надзирани субјекат, и свако друго физичко или правно лице на чија права, обавезе
или правне интересе може да утиче исход управног поступка. У ставу 3. овог члана,
ЗУП прописује да заступници колективних интереса и заступници ширих интереса
јавности, који су организовани сагласно прописима - где припадају и удружења која
заступају интересе и штите права у одређеној области, могу да имају својство странке
у управном поступку ако исход управног поступка може да утиче на интересе које
заступају.
Закон о инспекцијском надзору у члану 18. став 3. прописује да представке имају
дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају
својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.
Удружења немају својство странке на основу самог закона (осим ако им је то својство
признато посебним законом) или чином подношења представке, ако су њом
иницирали поступак инспекцијског надзора по службеној дужности, него је потребно,
да би стекли то својство, да у складу са чланом 93. ЗУП, поднесу захтев за признавање
својства странке. Чланом 93. став 1. ЗУП прописано је да лице које не учествује у
поступку као странка може поднети захтев да му се призна својство странке, до
окончања другостепеног поступка. Да би се признало својство странке, неопходно је
да се докаже правни интерес, што је у случају удружења – да исход управног поступка
може да утиче на интересе које удружење заступа, односно штити и за чије остварење
се залаже. Ако захтев није поднет и, самим тим, својство странке није признато, онда
ова лица имају могућност да стекну својство странке, али не и то својство.
Налазимо да за својство странке лицу коме посебним законом то својство није
предвиђено потребно да то лице испуни следеће услове: 1) поднесе такав захтев и 2)
докаже правни интерес, односно – у случају удружења – да исход поступка може да
утиче на интересе које заступа.
Да ли постоји правни интерес, односно интерес који удружење заступа, односон
штити - а што је, у суштини, правни интерес удружења - зависи од конкретних
чињеница и околности, а на лицу које тражи својство странке је терет доказивања у
овом погледу. Да би ово својство било признато, неопходно да у захтеву за признавање
својства странке подносилац: укаже и одреди које његово право, односно оправдани
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интерес, на који утиче исход поступка, је угрожен или повређен, због чега тражи
признавање својства странке и коришћење права која странци припадају, те да докаже
или учини вероватним да по њега, односно интересе које заступа, односно штити
повољан исход поступка значи остварање правне користи (нпр. спречавање штете)
коју без повољне одлуке не би могао да оствари. Ако лицу посебним законом није
признато својство странке, а није ни поднело захтев за признавањем овог својства,
или је поднело захтев а није доказало правни интерес, односно утицај поступка на
заступани интерес, тада нису испуњени услови за признавањем својства странке.
Чланом 152. ЗУП уређено је обавештење о донетом решењу лицу коме није признато
својство странке. Прописано је да је орган дужан да лице коме је одбијен захтев за
признавање својства странке обавести о решењу које је донео.
ЗУП у члану 151. став 6. прописује да против првостепеног решења жалбу може
поднети свако лице на чија права, обавезе или правне интересе може да утиче исход
управног поступка, у року у коме жалбу може поднети странка.
У члану 64. ЗУП уређује право на разгледање списа, које се састоји од права странке да
разгледа списе у присуству службеног лица, да о свом трошку умножи или добије
копију списа и да јој се копија списа, о њеном трошку, достави преко поште или на
други погодан начин. Ставом 6. овог члана прописано је да право на разгледање списа
у складу са одредбама овог члана има и заинтересовано лице које докаже свој правни
интерес.
Следствено, ЗУП омогућава да лице које нема својство странке у поступку по самом
закону поднесе захтев да му се призна својство странке, па уколико орган одбије овај
захтев, те донесе решење у поступку којим одлучи о управној ствари, о том решењу
обавештава лице коме је одбијен захтев за признавањем својства странке, након чега
оно може да тражи увид у спис/копију решења и да поднесе жалбу против решења.
Мишљења смо да ће, у случају да је лицу (као што је то овде: удружење) одбијено
признавање својства странке и то лице изјави жалбу против решења, да ће и у том
случају орган ценити да ли подносилац жалбе има правни интерес, односно да ли
постоји утицај поступка на заступани интерес, односно која је веза између поступка и
донетог управног акта – решења и интереса које удружење заступа.
Сматрамо да ако орган нађе да овај интерес, односно утицај поступка на интерес не
постоји, онда првостепени орган може, у складу са чланом 162. став 1. ЗУП, односно
другостепени орган, у складу са чланом 167. став 1. ЗУП, да одбаци жалбу из разлога
што ју је поднело неовлашћено лице, тј. лице које нема правни интерес, односно лице
код кога исход поступка не утиче на интересе које заступа, што би образложио у
решењу којим одбацује жалбу.
У складу са чланом 162. став 3. ЗУП, против решења којим је жалба одбачена може да
се изјави жалба у року од осам дана од обавештавања о решењу. Жалба се предаје
другостепеном органу који, ако сматра да је жалба основана, истовремено одлучује и
о жалби која је била одбачена.
Удружење, иначе, може поднети тужбу у управном спору, у коме ће доказивати своју
активну страначку легитимацију, у складу са чланом 11. став 1. Закона о управним
споровима („Службени гласник РС“, број 111/2009), којим је прописано да тужилац у
управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је
управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес.
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1.5.

Пољопривредна инспекција, која је надлежна за инспекцијски надзор у погледу
коришћења, уређења и заштите пољопривредног земљишта, покренула је
поступак инспекцијског надзора на инцијативу Управе за пољопривредно
земљиште, а у односу на утврђивање фактичког начина коришћења
пољопривредног земљишта на територији јединица локалне самоуправе.
Руководилац за пољопривредно земљиште у пољопривредној инспекцији
издао је пољопривредном инспектору налог за инспекцијски надзор код
непознатих надзираних субјеката. Јединица локалне самоуправе, преко
општинске/градске управе, није прихватила својство странке у поступку
инспекцијског надзора. Која су овлашћења инспектора у оваквом случају и како
треба да поступи?

Чланом 18. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је да се поступак
инспекцијског надзора покреће и води по службеној дужности или захтевом
надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора, као и захтевом другог лица
коме је посебним законом признато својство странке у поступку. Такође, чланом 90.
ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење) прописано је да се поступак покреће захтевом странке
или по службеној дужности, при чему се поступак покреће по службеној дужности кад
је то прописом одређено или кад орган утврди или сазна да је, с обзиром на
чињенично стање, неопходно да се заштити јавни интерес.
Чланом 18. став 2. истог члана прописано је да код оцене о постојању разлога за
покретање поступка по службеној дужности инспектор узима у обзир представке, као
и упозорења надлежних органа, а чланом 90. став 4. Закона о општем управном
поступку прописано је да при покретању поступка по службеној дужности орган узима
у обзир и представке грађана и организација и упозорења надлежних органа. У овом
случају ради се о упозорењу Управе за пољопривредно земљиште, као надлежног
органа у саставу министарства надлежног за послове пољопривреде, и покретању
поступка инспекцијског надзора, као посебног управног поступка, по службеној
дужности, ради заштите јавног интереса.
Непознати надзирани субјекат у поступку инспекцијског надзора који се односи на
утврђивање фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта је странка у
том поступку (пасивна странка), у складу са Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.
закон), Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку. У
тим случајевима примењује се члан 32. Закона о инспекцијском надзору
(„Инспекцијски надзор код непознатог субјекта и у случају непознатог овлашћеног
лица надзираног субјекта“).
Јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно
земљиште у својини Републике Србије нема својство странке у овом поступку
инспекцијског надзора по самом закону, будући да то није прописано у Закону о
пољопривредном земљишту, као посебном закону.
Закон о општем управном поступку у члану 44. став 1. странку у управном поступку
одређује као физичко или правно лице чија је управна ствар предмет управног
поступка и свако друго физичко или правно лице на чија права, обавезе или правне
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интересе може да утиче исход управног поступка, а у ставу 2. прописује да странка у
управном поступку може да буде и орган, организација, насеље, група лица и други
који нису правна лица, под условима под којима физичко или правно лице може да
буде странка, или кад је то одређено законом. У члану 93. став 1. Закона о општем
управном поступку прописано је да лице које не учествује у поступку као странка
може поднети захтев да му се призна својство странке, до окончања другостепеног
поступка.
Закон о пољопривредном земљишту у члану 62. став 4. прописује да поступак давања
у закуп, односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
спроводи надлежни орган јединице локалне самоуправе. У ставу 5. овог члана
прописано је да ако правно, односно физичко лице користи пољопривредно
земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама овог
закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише
просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази
пољопривредно земљиште које се користи без правног основа. Ако лице не изврши
обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усев на основу акта
свог надлежног органа. Истим чланом у ставу 6. прописано је да ако пољопривредни
инспектор записником утврди да непознато лице користи пољопривредно земљиште
у државној својини без правног основа надлежни орган јединице локалне самоуправе
доноси одлуку о скидању усева. Скидање и продају усева надлежни орган јединице
локалне самоуправе врши на терет лица које користи пољопривредно земљиште у
државној својини без правног основа, а ако се ради о непознатом лицу на терет
јединице локалне самоуправе (члан 62. став 7. Закона о пољопривредном земљишту).
Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева,
распоређују се у складу са чланом 71. овог закона.
Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14) у члану 52. став 1.
прописује да правобранилаштво јединице локалне самоуправе у поступцима пред
судовима, управним и другим надлежним органима заступа јединицу локалне
самоуправе ради заштите њених имовинских права и интереса. Чланом 2. став 1. тог
закона одређено је да је правобранилаштво - орган који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе.
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,
101/16 - др. закон и 47/18), иначе, у члану 20. став 1. тачка 9) прописује да се општина
и град, преко својих органа, у складу с Уставом и законом, стара о заштити,
унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног
развоја. Закон о пољопривредном земљишту у члану 60. предвиђа да се
пољопривредно земљиште у државној својини користи према годишњем програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе. Овај програм надлежни орган јединице локалне
самоуправе доноси по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује
председник општине, односно градоначелник, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичка лица - пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да овај програм донесе
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најкасније до 31. марта текуће године, уз сагласност Министарства. Програмом се
утврђује: врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм
доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, а поред тога сасдржи и
податке о: укупној површини и површини по катастарским општинама
пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице локалне
самоуправе; корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима
пољопривредног земљишта у државној својини; површини пољопривредног
земљишта у државној својини која није дата на коришћење; укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп,
као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су
планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином, класом и културом; стању заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
У складу са чланом 124. став 1. Закона о општем управном поступку, сведок може да
буде свако лице које је било способно да опази чињеницу о којој треба да сведочи и ко
може своје опажање да саопшти.
Сагласно изложеном, укључујући надлежности јединице локалне самоуправе,
мишљења смо да постоји правни интерес – имовински интерес јединице локалне
самоуправе у оваквим инспекцијским управним стварима и поступцима
инспекцијског надзора. Ово посебно када се ради о непознатом лицу, јер надлежни
орган јединице локалне самоуправе скидање и продају усева тада врши на свој терет,
тј. на терет јединице локалне самоуправе.
Следствено, мишљења смо да је потребно да пољопривредни инспектор који води
поступак затражи, у складу са наведеним законским основом, од правобранилаштва
јединице локалне самооуправе да се изјасни о овом питању својства странке и учешћу
јединице локалне самоуправе и правобранилаштва у овом поступку инспекцијског
надзора, као посебном управном поступку који се води по службеној дужности у
јавном интересу.
1.6.

Да ли инспекција може да води поступак према већем броју лица и да тим
лицима изрекне мере?

Инспекција може да води поступак
према већем броју лица и да тим
лицима изрекне мере, тј. већи број
лица може да има својство странке –
надзираног субјекта у поступку
инспекцијског надзора, као посебном
управном поступку.
Чланом 3. тачка 3. Закона о
инспекцијском надзору прописано је да је надзирани субјекат - правно лице,
предузетник и физичко лице, организациони облик преко кога физичко или правно
лице обавља делатност или врши активност за кога не постоји обавеза регистрације,
као и субјекат са јавним овлашћењима у складу са законом, чије пословање и
поступање се надзире, а чланом 44. став 1. Закона о општем управном поступку да је
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странка у управном поступку - физичко или правно лице чија је управна ствар
предмет управног поступка и свако друго физичко или правно лице на чија права,
обавезе или правне интересе може да утиче исход управног поступка.
Чланом 44. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да странка у
управном поступку може да буде, поред осталог, група лица и други који нису правна
лица, под условима под којима физичко или правно лице може да буде странка, или
кад је то одређено законом (нпр. сувласници или заједнички власници ствари, којих
је већи број).
Овакав концепт се среће и у другим правним поступцима – нпр. Закон о парничном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука
УС, 55/2014 и 87/2018) у члану 74. став 4. прописује да, изузетно, парнични суд може
решењем, које има правно дејство у одређеној парници, да призна својство странке и
оним облицима удруживања и организовања који немају страначку способност у
смислу да је у питању физичко или правно лице или странка која није физичко и
правно лице, а посебним прописом одређено је да има својство странке у поступку, ако
утврди да, с обзиром на предмет спора, испуњавају битне услове за стицање страначке
способности, а нарочито ако располажу имовином на којој се може спровести
извршење.
С обзиром на велики број лица, мишљења смо да се у овим случајевима могу
користити одредбе о јавном достављању из члана 78. став 1. тачка 1) и ст. 2. и 3. Закона
о општем управном поступку, а у вези са овим чланом је и члан 94. овог закона, којим
се уређује покретање поступка јавним саопштењем.
1.7.

Како инспектор треба да поступи када је потребно да саслуша надзираног
субјекта као странку у поступку, који се не одазива на позиве и избегава
саслушање? Да ли може да одреди његово принудно довођење?

Изјава странке има мањи значај у односу на друга доказна средства у управном
поступку, па тиме и у поступку инспекцијског надзора. Ово доказно средство уређено
је у члану 134. Закона о општем управном поступку, прописивањем да ако чињеница
не може да се утврди другим доказима, орган може да узме усмену изјаву странке, а
усмена изјава странке узима се и ако би прибављање других доказа отежало
остваривање права странке.
У претходно важећем Закону о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) у члану 63. став 3. била је прописана
могућност принудног довођења (привођења) странке која се није одазвала позиву.
Ове одредбе прописивале су да ако се лице коме је позив лично достављен (члан 77)
не одазове позиву, а изостанак не оправда, може бити приведено, а поред тога и
кажњено новчаном казном до 1.500 динара, с тим да ће се ове мере применити само
ако је у позиву било означено да ће се применити. Закључак о привођењу, о изрицању
казне, односно о плаћању трошкова доносило је службено лице које води поступак, у
сагласности са службеним лицем овлашћеним за решавање управне ствари, а код
замољеног органа – у сагласности са старешином тог органа, односно са службеним
лицем овлашћеним за решавање у сличним управним стварима. У важећем Закону о
општем управном поступку нису садржане овакве одредбе у односу на странку у
18

поступку, имајући у виду доказни значај изјаве странке, а задржане су у погледу
довођења сведока, који је уредно позван а није дошао на усмену расправу, а не оправда
изостанак, или ако се удаљи без одобрења овлашћеног службеног лица (члан 127).
Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) у члану 82.
став 1. прописује да лице може бити доведено и на основу налога по закључку о
привођењу донетог у управном поступку; међутим, ове одредбе се не могу применити
у односу на странку, јер одредбе важећег Закона о општем управном поступку не
предвиђају могућност принудног довођења (привођења) странке.
Закон о инспекцијском надзору у члану 20. став 8. прописује да је надзирани субјекат
дужан да се на захтев инспектора усмено или писано изјасни о предмету надзора.
Закон о општем управном поступку прописује у члану 110. да је у случају спречености
да се одазове позиву, лице дужно да о томе извести орган који је издао позив, а у члану
114. уређује поступање органа у случају изостанка странке са усмене расправе. Став 3.
овог члана прописује да ако странка према којој је покренут поступак не дође на
усмену расправу на коју је уредно позвана без оправданог разлога, овлашћено
службено лице може одржати усмену расправу без ње, а може и да одложи усмену
расправу о њеном трошку.
Из садржине и законске структуре одредаба Закона о општем управном поступку
којима се уређују доказна средства следи да су одлучујуће чињенице оне које
инспектор (овлашћено службено лице) утврђује помоћу увиђаја, увида у исправе и
вештачења, као и саслушања сведока, а да је изјава странке својеврсно помоћно
доказно средство, које се користи ако чињеница не може да се утврди другим
доказима, као и ако би прибављање других доказа отежало остваривање права
странке. Када странка (надзирани субјекат) очигледно избегава да се одазове на
позив инспектора ради давања изјаве, ради се о злоупотреби права у поступку, с
циљем одуговлачења и опструкције поступка. Свака злоупотреба је недопуштена, па
тако и ова. Мишљења смо да би се у оваквој ситуацији на обавезу давања изјаве
странке по захтеву инспектора имала сходно применити логика из члана 122. став 3.
Закона о општем управном поступку, која се односи на обавезу достављања исправе и
неиспуњење ове обавезе – према тим одредбама, ако странка упркос налогу не
поднесе исправу орган цени, с обзиром на околности случаја, од каквог је то значаја за
одлучивање о управној ствари. Закон о општем управном поступку не предвиђа
новчано кажњавање странке која не достави исправу, као што то предвиђа за сведоке
и вештаке, као што не предвиђа ни привођење странке, а предвиђа принудно
довођење сведока.
Инспектор, према томе, цени значај ускраћивања доказног средства за утврђивање
чињеничног стања и решавање управне ствари, у контексту других доказа и помоћу
њих утврђених чињеница и вероватних чињеница, односа учесника у поступку,
ранијег поступања и понашања странке и других релевантних околности.
Ускраћивање може да буде без утицаја, јер је чињенично стање већ утврђено помоћу
других доказа, или да има утицаја, ако је, у склопу чињеничне грађе, вероватно да би
чињенице које би се утврдиле помоћу тог доказног средства биле на штету странке
(надзираног субјекта), одакле проистиче закључак да прикрива исправу, односно
избегава давање изјаве. У том смислу, сумња која проистекне због ускраћивања
информација, односно недостављања доказа од стране надзираног субјекта, може у
поступку слободне оцене доказа, утврђивања чињеница и доношења одлуке у
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управној ствари бити на његову штету, што напослетку значи и изрицање управних
мера том надзираном субјекту.
1.8.

Како инспекција да поступи када странка мења исказ који је дала раније у
поступку инспекцијског надзора или у поступку који је претходио поступку
инспекцијског надзора?

Инспекција примењује слободну оцену доказа, у складу са чланом 10. став 2. Закона о
општем управном поступку, према коме овлашћено службено лице одлучује по свом
уверењу које чињенице узима као доказане, на основу савесне и брижљиве оцене
сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног
поступка. У том смислу, поступајући инспектор посебно ће ценити чињеницу мењања
исказа странке у поступку инспекцијског надзора који је у току, односно у поступцима
– у поступку који је претходио поступку инспекцијског надзора и текућем поступку
инспекцијског надзора. Инспектор ће оценити веродостојност изјаве странке кроз
усаглашеност са утврђеним чињеницама и другим доказним
средствима, и утврдити која од верзија изјаве је веродостојна.
Инспектор је, дакле, овлашћен да цени веродостојност изјаве,
тј. да исказу придаје већу или мању важност, па је овлашћен да
одређени исказ, у склопу оцене тог доказа засебно и у вези са
другим доказима, као и на основу резултата целокупног
поступка, оцени веродостојним, мање веродостојним или
неверодостојним.
Притом, посматрајући доказе према њиховом значају и фактичкој важности у
поступку инспекцијског надзора, сматрамо да су, према природи и сврси
инспекцијског надзора, основна доказна средства за утврђивање чињеничног стања и
доношења одлуке на основу утврђених чињеница у поступку инспекцијског надзора –
подаци прикупљени по службеној дужности или од странке и других учесника у
поступку, укључујући увид у документацију, односно исправе, фотографије, предмети
и други материјални докази, увиђај, односно непосредно опажање инспектора, налази
лабораторија и други облици вештачења, тј. материјални докази. У том смислу,
налазимо да су персонални докази - сведоци (сведочење) и изјава странке – у поступку
инспекцијског надзора, ипак, својеврсна помоћна доказна средства, уз основна –
материјална доказна средства. У овом светлу, Закон о општем управном поступку у
члану 134. изричито утврђује да ако чињеница не може да се утврди другим доказима,
орган може да узме усмену изјаву странке.
Додајемо и да ће инспектор, сагласно члану 106. став 3. Закона о општем управном
поступку, упозорити странку (надзираног субјекта) да је давање лажног исказа
кривично дело. Кривично дело „Давање лажног исказа“ прописано је у члану 335.
Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016), чијим ставом 2.
је предвиђено да ће се казном затвора до три године казнити странка која приликом
извођења доказа саслушањем странака у судском или управном поступку да лажан
исказ, а на овом исказу буде заснована одлука донесена у том поступку.
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1.9.

Привредно друштво се интересује да ли постоји могућност да њихови
запослени не потписују записнике о инспекцијском надзору, већ да траже
доставу записника на адресу седишта друштва, како би директор могао да
прегледа записник пре него што га овери и да ли постоји нека законска
препрека за спровођење ове процедуре?

Чланом 35. став 4. Закона о инспекцијском надзору, којим се уређује записник о
инспекцијском надзору, пре измена и допуна из 2018. године било је прописано да
овлашћено лице надзираног субјекта може да одбије да потпише или прими записник,
што инспектор констатује у писаном облику и у записнику наводи разлоге због којих
су потписивање или пријем записника одбијени. Законом о изменама и допунама
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 95/18) измењене су ове
одредбе, тако да је сада чланом 35. став 4. Закона о инспекцијском надзору прописано
да овлашћено лице надзираног субјекта може да одбије да прими записник, што
инспектор констатује у писаном облику и у записнику наводи разлоге због којих је
пријем записника одбијен. Према томе, из ових одредаба брисано је да се записник
потписује од стране надзираног субјекта. Исто је учињено и у погледу контролне
листе, која је према члану 35. став 3. Закона о инспекцијском надзору, саставни део
записника, те тиме дели његову правну судбину. Брисан је претходни члан 14. став 3.
овог закона, којим је било прописано да садржина контролне листе и чињенице
констатоване у њој морају бити оверене потписом инспектора и надзираног субјекта,
односно присутног лица.
Тиме, овај закон - који је општи (системски) закон у области инспекцијског надзора не садржи обавезу инспектора (овлашћеног службеног лица) да тражи да надзирани
субјекат (странка), односно његов заступник или представник (присутно лице)
потпише записник, као и контролну листу - која је саставни део записника, односно
налог за инспекцијски надзор, нити обавезу надзираног субјекта да потпише ове акте
инспекцијског надзора.
Члан 63. Закона о општем управном поступку, као системског закона у области
управног поступка, којим се у општем смислу уређује записник у управном поступку,
у вези са чланом 3. истог закона, а у вези са чланом 4. став 2. Закона о инспекцијском
надзору, супсидијарно се примењује на записник о инспекцијском надзору. Тим
чланом у ставу 3. предвиђено је да ако лице одбије да потпише записник или оде са
места предузимања радње пре него што је записник закључен, то се уноси у записник,
са разлозима због којих је одбијено потписивање записника. За разлику од претходно
важећег Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и „Службени гласник РС“, број 30/2010), који је уређивао записник у чл. 64. до
69. и садржавао више одредаба о потписивању записника од стране странке у
поступку и других лица која учествују у радњи у поступку, важећи Закон о општем
управном поступку уређује записник у једном члану (члан 63.) и, поред цитираних
одредаба, не садржи друге одредбе о потписивању записника.
Претходно важећи Закон о општем управном поступку прописивао је у члану 67. ст. 1.
до 6. потписивање записника од стране странке и других лица која учествују у
поступку као обавезу, да би, следствено, у ставу 7, као последњем ставу тог члана,
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прописивао да ако неко лице неће да потпише записник или се удаљи пре закључења
записника, то ће се уписати у записник и навести разлог због ког је потпис ускраћен.
Важећи Закон о општем управном поступку, пак, садржи само одредбу члана 63. став
3, која прописује да ако лице одбије да потпише записник или оде са места
предузимања радње пре него што је записник закЉучен, то се уноси у записник, са
разлозима због којих је одбијено потписивање записника. Важећи Закон о општем
управном поступку у члану 63. став 2, којим се уређују саставни делови записника, и
Закон о инспекцијском надзору у члану 35. став 2, којим се уређују саставни делови
записника о инспекцијском надзору, не предвиђају потпис странке, односно
надзираног субјекта као обавезан саставни део записника, нити као услов његове
пуноважности и доказне снаге. Такође, Закон о општем управном поступку у члану 63.
став 4. прописује да је записник који је сачињен сагласно пропису - јавна исправа и
доказ о току и садржини предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на које
је стављена примедба, не наводећи потпис странке као услов за својство јавне исправе,
односно правну ваљаност записника и тачност података садржаних у њему.
Имајући изложено у виду, применом језичког, системског, циљног и историјског
тумачења закључујемо да инспектор има овлашћење и могућност, али не и обавезу
(дужност), да понуди, предложи или затражи од надзираног субјекта (странке) да
потпише записник о инспекцијском надзору, па ако се инспектор користи тим
овлашћењем и могућношћу а надзирани субјекат одбије да потпише записник или оде
са места предузимања радње пре него што је записник закључен, инспектор то уноси
у записник, са разлозима због којих је одбијено потписивање записника.
У овом смислу - смислу овлашћења и одсуства обавезе да се тражи потписивање
записника - потребно је разумети и место за потпис записника у општем обрасцу
записника о инспекцијском надзору, који, практично, садржи и обухвата све радње и
могућности које се могу јавити у различитим инспекцијским надзорима, као и место
за потпис налога за инспекцијски надзор у општем моделу овог налога.
Чланом 36. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је да надзирани
субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском
надзору, у року од пет радних дана од његовог пријема. У члану 63. став 4. Закона о
општем управном поступку утврђено је да записник који је сачињен сагласно пропису
је јавна исправа и доказ о току и садржини предузетих радњи и датих изјава, изузев у
деловима на које је стављена примедба. У члану 36. став 5. Закона о инспекцијском
надзору прописано је да, поступајући по примедбама на записник, инспектор може да
измени предложену или наложену, односно изречену меру или да одустане од ње.
Сагласно члану 18. став 8. Закона о инспекцијском надзору, инспекцијски надзор
почиње кад инспектор уручи надзираном субјекту, односно присутном лицу налог за
инспекцијски надзор. Спровођење надзора у присуству присутног лица садржано је и
у ставу 9. истог члана, као и у члану 20. став 6. овог закона. Тиме се за спровођење
инспекцијског надзора не тражи да надзору буде присутан законски заступник
(директор) правног лица, што би у многим ситуацијама (нпр. привредно друштво има
већи број малопродајних објеката; објекти се налазе у различитим градовима и
општинама итд.), било фактички неизводљиво или, у најмању руку, тешко изводљиво
и водило би одуговлачењу и отежавању поступка. Зато је довољно да надзору буде
присутно лице које је запослено или по другом правном основу радно ангажовано код
надзираног субјекта у одређеном објекту.
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Наиме, поред заступања правног лица – преко законског и/или осталог заступника,
постоји и представљање правног лица. У питању је давање изјаве о правном лицу или
у вези са потребама, правима и обавезама правног лица. Представник се, тако,
појављује пред државним органима када даје податке о правном лицу које
представља. Овлашћење на представљање правног лица налази се у закону или
другом пропису, општем акту или опису посла одређеног лица, односно, по својој
природи, подразумева се за одређене послове, односно радна места. Закон о општем
управном поступку у члану 47. одређује да правно лице предузима радње у поступку
преко законског заступника или овлашћеног представника који је одређен општим
актом правног лица. Надзираног субјекта, као странку према којој се врши надзор у
поступку инспекцијског надзора, као посебном управном поступку, заступа законски
заступник, односно други овлашћени заступник и предузима радње у поступку у име
и за рачун правног лица, а под условима прописаним Законом о инспекцијском
надзору, како би се постигла економичност поступка избегавањем његовог
одуговлачења, надзираног субјекта, као странку, у поступку инспекцијског надзора
може да представља његов представник (запослено и друго радно ангажовано лице),
као лице које присуствује инспекцијском надзору. С овим у вези, Закон о привредним
друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и
95/18) у члану 34. уређује пуномоћнике по запослењу, одређујући да лица која као
запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању
укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других
правних радњи, овлашћена су да као пуномоћници друштва закључују и испуњавају
те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде
без посебног пуномоћја. Под појмом запосленог у смислу овог закона сматра се
физичко лице које је у радном односу у друштву, као и лице које није у радном односу
у друштву, ако обавља функцију у друштву.
Чланом 73. Закона о општем управном поступку уређено је
достављање правном лицу, прописивањем да се
достављање правном лицу врши предајом писмена у
седишту правног лица запосленом лицу у правном лицу,
односно на посебну адресу за пријем поште која је
регистрована у складу са законом, или заступнику правног
лица на адресу из јавног регистра, односно на адресу
његовог пребивалишта. Чл. 75. и 76. Закона о општем
управном поступку уређени су лично и посредно
достављање.
Из изложеног, према нашем становишту, следи да на страни надзираног субјекта више
не постоји обавеза и потреба потписивања (овере потписом) записника о
инспекцијском надзору и контролне листе, као његовог саставног дела, где би потпис
представљао потврду (доказ) да се надзирани субјекат саглашава са током и
садржином предузетих радњи и датих изјава, веродостојношћу записника и тачношћу
налаза из надзора и записника - а што је надзирани субјекат могао и да одбије када се
није с тим саглашавао. Разумемо да, након измена и допуна Закона о инспекцијском
надзору, надзирани субјекат прима записник без потписивања и потврђивања
садржине записника, при чему инспектор може да тражи, а надзирани субјекат,
односно његов заступник или представник може да потписом потврди пријем
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записника сачињеног на лицу места уз назнаку датума пријема, што је друга ствар у
односу на потписивање садржине записника пре измена и допуна Закона о
инспекцијском надзору (у питању је, дакле, потврда радње пријема пријема
записника, а не потврда садржине записника). Измене Закона о инспекцијском
надзору којима је брисана обавеза и потреба потписивања записника учињене су,
иначе, ради стварања нормативних услова за увођење информационог система еИнспектор, првенствено како би се створили услови за достављање и размену
података и докумената у електронском облику. Непостојањем обавезе потписивања
записника о инспекцијском надзору странци се не ускраћује право на изјашњавање,
јер она има законски рок од пет радних дана од пријема записника да стави примедбе
на записник. Уколико у том року не би ставила примедбе на записник, сматра се да
нема примедаба, тј. да је сагласна са садржином записника и он би имао снагу јавне
исправе.
Следом изнетог, сагледавањем наведених одредаба Закона о инспекцијском надзору
и Закона о општем управном поступку, мишљења смо да инспектор може да достави
записник о инспекцијском надзору привредном друштву, као надзираном субјекту,
предајом записника сачињеног на лицу места запосленомј у привредном друштву, као
лицу у чијем присуству је извршен инспекцијски надзор, при чему запослени, у
својству представника правног лица и пуномоћника по запослењу, у складу са
цитираним законским одредбама, не потписује записник и нема више такву обавезу,
а може да потписом потврди пријем записника (потврда радње пријема пријема
записника, а не потврда садржине записника). Потом, привредно друштво, односно
његов законски заступник (директор) има законски рок од пет радних дана да
размотри предузете радње у инспекцијском надзору и налазе из записника, те стави
примедбе на записник, ако их има. У овом смислу, привредно друштво унутрашњом
инструкцијом може да запосленима да обавештења и појашњења о важећем
законском режиму и радњама у поступку инспекцијског надзора која су предмет овог
питања, како би запослени били информисани о правима и обавезама и поступали
уједначено.
1.10. Да ли је инспектор рада овлашћен да наложи послодавцу да на огласној табли
објави решење којим је послодавцу наложено отклањање неправилности у
области радних односа, које је инспектор утврдио у надзору за време ванредног
стања, како би запослени код тог послодавца били упознати са садржином
наложених мера?
Инспектор рада је овлашћен да наложи послодавцу да на огласној табли објави
решење којим је послодавцу наложено отклањање неправилности у области радних
односа, које су утврђене у инспекцијском надзору за време ванредног стања, како би
запослени код тог послодавца били упознати са садржином наложених мера.
Инспектор може да наложи објављивање целог решења или његовог сажетка, у ком
случају би то подразумевало објављивање диспозитива решења, којим су послодавцу
наложене мере – обавезе, уз изостављање образложења решења. Према члану 141.
став 3. Закона о општем управном поступку, диспозитив садржи кратку и јасну одлуку,
а по потреби, може да се подели у више тачака, при чему се у посебне тачке уносе рок,
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услов или налог, кад их решење, у складу са законом, садржи, назнака да жалба не
одлаже извршење решења и одлука о трошковима поступка.
Законом о раду („Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано
је у члану 268а тачка 5) да је у поступку инспекцијског надзора инспектор рада
овлашћен да налаже предузимање превентивних и других мера за које је овлашћен у
складу са законом ради спречавања повреда закона, а у члану 269. да је, у вршењу
инспекцијског надзора, инспектор рада овлашћен да решењем наложи послодавцу да
у одређеном року отклони утврђене повреде закона, подзаконског акта, општег акта
и уговора о раду. Закон о инспекцијском надзору, такође, уређује мере за отклањање
незаконитости, као врсту управних мера, у члану 27.
Као још једну врсту управних мера на које је инспектор овлашћен, ЗоИН је у члану 29.
прописао мере за заштиту права трећих лица. Ставом 2. овог члана прописано је да,
ако је то потребно ради заштите права или правних интереса трећих лица, инспектор
може да донесе решење којим објављује своје решење или његов сажетак на одређено
време на видљивом месту у пословним просторијама надзираног субјекта или на
њиховом улазу, у јавним гласилима, на својој интернет страници или на други начин,
о трошку надзираног субјекта, водећи рачуна о правној заштити трећих лица,
економичности и јавности обавештавања. Из ових одредаба инспектора рада црпи
своје овлашћење да решењем наложи послодавцу да на огласној табли објави решење
инспектора рада којим су послодавцу наложене мере за отклањање неправилности
утврђених у надзору за време ванредног стања у области радних односа, ради заштите
права трећих лица – овде: запослених код контролисаног послодавца.
Ово инспекцијско овлашћење је, истовремено, сагласно смислу општих одредаба ЗУП
којима се уређује обавештавање. Чланом 66. ст. 1. и 2. ЗУП утврђено је да је
обавештавање - радња којом орган на погодан начин извештава странку и другог
учесника о поступању у управној ствари, при чему се на обавештавање других
учесника у поступку примењују одредбе овог закона о обавештавању странке, ако
законом није друкчије прописано. Став 3. овог члана прописује да, ако друкчије није
прописано, орган бира начин обавештавања, водећи рачуна о правној заштити
странке, јавности обавештавања, економичном трошењу средстава и једноставности
у поступку.
Такође, у овом смислу, чланом 78. ЗУП, којим је уређено јавно достављање, у ставу 1.
тачка 3) прописано је да се оно врши ако се доставља решење које се тиче већег броја
лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или
одговарајуће. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб
презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном
гласилу, дневним новинама или на други погодан начин. Сматра се да је јавно
достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб
презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи
рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено.
Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.
1.11. Како саобраћајна инспекција треба да поступи у ситуацији када у
инспекцијском надзору затекне субјекта који обавља делатност ауто-такси
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превоза, а који је избрисан из Регистра привредних субјеката (АПР), при чему
решење о брисању није правоснажно, а ни не садржи назнаку да ли жалба
одлаже извршење решења?
Решење о брисању такси превозника није правноснажно, али је оно извршно и
извршено је – такси превозник је брисан из Регистра привредних субјеката (АПР).
Дакле, наступиле су правне последице решења у виду брисања превозникапривредног субјекта из регистра, чиме је отпао правни основ његовог законитог
бављења делатношћу такси превоза. Наиме, чланом 25. став 2. Законом о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11,
83/14 и 31/19) прописано је да жалба не задржава (не одлаже) извршење решења
регистратора. На питања која нису посебно уређена Законом о поступку регистрације
у Агенцији за привредне регистрације примењује се Закон о општем управном
поступку (што је и изричито наведено у члану 4. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, као и садржано у чл. 1. и 3. Закона о општем управном
поступку). Чланом 190. Закона о општем управном поступку прописано је у ставу 1. да
се решење донесено у управном поступку извршава кад постане извршно, а у ставу 2.
тачка 3) да првостепено решење постаје извршно обавештавањем странке, ако жалба
не одлаже извршење. Пошто у решењу није назначено да жалба не одлаже извршење
решења, према нашем мишљењу, регистратор Регистра привредних субјеката (АПР),
као доносилац решења, начинио је пропуст у том погледу, с обзиром да у члану 141.
став 3. Закона о општем управном поступку стоји да се назнака да жалба не одлаже
извршење решења уноси у диспозитив решења, а у ставу 3. истог члана да ако жалба
не одлаже извршење решења, образложење садржи и позивање на закон који то
предвиђа. Указивања на то да жалба не одлаже извршење решења нема ни у упутству
о правном средству решења, а чланом 141. став 6. Закона о општем управном поступку
прописано је да странка којој је дато погрешно упутство о правном средству може да
поступи по прописима или по упутству, због чега не сме да трпи штетне последице.
Кад није било никаквог упутства или је било непотпуно, странка може да поступи по
важећим прописима или да у року од осам дана од када је обавештена о решењу
захтева допуну решења. Такси превозник је, дакле, брисан из основног регистра, а
наставио је да ради, што би у управном и судском поступку било подобно да се правда
неукошћу и невичношћу прописима овог субјекта у садејству са пропустом
направљеним у решењу о брисању, те да не може овај субјекат да сноси штетне
последице погрешног рада јавне агенције, као стручно и правно квалификованије
стране у управном односу. Међутим, исто не може уклонити чињеницу да овај субјекат
послује мимо закона. У таквој ситуацији инспектор то утврђује у поступку
инспекцијског надзора и овлашћен је и дужан да примени мере из Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018,
44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и Закона о инспекцијском надзору,
забрани му да обавља делатност док не испуни за то прописане услове, који пре свега
подразумевају да је регистрован, као и да код надлежног органа иницира одузимање
такси дозволе/одобрења овог превозника, јер су престали услови који су прописани
за овај вид јавне сагласности.
У пракси су, по казивању инспектора, присутни случајеви да прекршајни суд,
поступајући по поднетом захтеву за покретање прекршајног поступка, ослободи
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прекршајне одговорности окривљеног зато што је решење о брисању из регистра у
поступку по жалби укинуто или поништено, те наложи подносиоцу захтева враћање
привремено одузетог возила, или га ослободи одговорности јер решење није
правноснажно. Мишљења смо да овакве одлуке суда не могу да потру чињеницу да је
решење о брисању из регистра извршно, како је то напред описано и да је инспектор,
код таквог стања ствари, поступао у складу са законом.
Када суд ослободи одговорности окривљеног из наведених разлога, који потом
постави захтев за накнаду штете због одузимања возила, мишљења смо да нема
основа за накнаду штете од стране инспекцијског органа. Наиме, Устав Републике
Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) у члану 35. став 2. утврђује да свако има
право на накнаду материјалне или нематеријалне штете коју му незаконитим или
неправилним радом проузрокује државни орган, ималац јавног овлашћења, орган
аутономне покрајине или орган јединице локалне самоуправе. Чланом 172. Закона о
облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ
и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 - Уставна
повеља), којим је уређена одговорност правног лица за штету коју проузрокује његов
орган, прописано је да правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује
трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција. У вези са овим
одредбама, чланом 170. став 1. Закона о облигационим односима прописано је да за
штету коју запослени у раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу одговара
предузеће у коме је запослени радио у тренутку проузроковања штете, осим ако
докаже да је запослени у датим околностима поступао онако како је требало, а у члану
171. став 1. Закона о облигационим односима да се одредбе претходног члана
примењују и на друге послодавце у погледу одговорности за штету коју запослени
који код њих раде проузрокују у раду или у вези с радом. Судска пракса је изградила
став да правно лице за штету коју проузрокује његов орган не може одговарати ако у
радњама туженог органа нема незаконитог нити неправилног поступања: свесно
противзаконито или неисправно или крајње непажљјиво, односно несавесно
поступање у вршењу законских овлашћења или злоупотреба или прекорачење тих
овлашћења. Указујемо на, поред осталих, овај став судске праксе: „Оштећени нема
право на накнаду штете за изгубљену зараду услед незаконитог задржавања
привремено одузетог теретног возила, ако није био регистрован за обављање
превозничке делатности у утуженом периоду.“ и извод из образложења: „Наиме, по
оцени Апелационог суда тужбени захтев тужиоца за накнаду штете због незаконитог
задржавања привремено одузетог теретног возило марке 'Там', тип 60 Т 3 Б
регистарске ознаке ... у периоду од ... 2010. године до ... 2011. године од стране органа
тужене би био основан у смислу одредбе члана 172. у вези члана 189. став 1. Закона о
облигационим односима само ако би он доказао да би по редовном току ствари
остварио приходе обављањем превозничке делатности у овом периоду у висини
утуженог износа. Међутим, како тужилац није био регистрован за обављање
превозничке делатности у утуженом периоду, то се самим тим није могло очекивати
да би по том основу остварио било какав приход. Код таквог стања ствари без значаја
је чињеница што је тужилац пре тога обављао ту делатност, јер је иста била нелегална,
а из нелегалних радњи се не може извлачити корист која би уживала правну, односно
судску заштиту.” (Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж. 3534/2012 од 27.3.2013.
године)
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Чланом 155. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да
се поверава општинској, односно градској управи, односно управи надлежној за
послове саобраћаја поверава вршење послова инспекцијског надзора над применом
овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза и
то, поред осталог, такси превоза. Према члану 51. став 1. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), при вршењу поверених
послова државне управе имаоци јавних овлашћења имају иста права и дужности као
органи државне управе. У том смислу, чланом 5. став 2. Закона о државној управи
прописано имаоци јавних овлашћења, укључујући јединице локалне самоуправе, сами
одговарају за штету коју својим незаконитим или неправилним радом проузрокују
физичким и правним лицима у вршењу поверених послова државне управе. Чланом
155. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да за штету коју службеник на раду или у вези с радом
проузрокује трећем лицу незаконитим или неправилним радом одговара послодавац.
Према томе, тумачењем помоћу разлога супротности утврђује се да ималац јавног
овлашћења, односно послодавац, тј. јединица локалне самоуправе не одговара за
штету коју инспектор, као овлашћено службено лице, тј. службеник јединице локалне
самоуправе на раду или у вези с радом проузрокује трећем лицу радом који није био
незаконит или неправилан. Овај рад инспектора не би био незаконит нити
неправилан, јер је поступао на основу закона и на начин и у оквиру законом му датих
овлашћења и дужности.
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2. Превенција, ризици и планирање инспекцијског надзора
2.1. Да ли за службену саветодавну посету може да се изда писани налог?
За службену саветодавну посету може да се писани изда налог. То не би био налог за
инспекцијски надзор, јер се на службене саветодавне посете, сагласно члану 13. став
5. Закона о инспекцијском надзору, не примењују законске одредбе о поступку
инспекцијског надзора, у коме се, према члану 16. став 1. Закона о инспекцијском
надзору, издаје писани налог за инспекцијски надзор. Налог за службену саветодавну
посету, према томе, није неопходан, али може да се изда (не постоји обавеза, али
постоји могућност). Инспекција може да установи да је сврсисходно да се из разлога
евиденције времена и рада инспектора, праћења извршавања плана превентивног
деловања и остварених учинака инспекције и вредновања рада појединачних
инспектора, као и других оправданих разлога, изда писани налог за службену
саветодавну посету. Правни основ за овакав налог (радни налог) налази се у
одредбама Закона о државним службеницима, односно Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којима се уређује налог
руководиоца у органу државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе.
2.2. Како инспекција поступа када јој је поднет захтев за утврђујући надзор, а да
посебним законом и другим прописом чију примену та инспекција надзире није
прописано да ова инспекција утврђује испуњеност прописаних услова након
чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања
делатности, вршења активности или остваривање одређеног права?
У овом случају, инспекција нема законске услове да по захтеву надзираног субјекта
(странке) изврши утврђујући инспекцијски надзор. Овај надзор се, према члану 6. став
4. Закона о инспекцијском надзору, врши када је потребно утврдити испуњеност
прописаних услова након чијег испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак
рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање одређеног
права, у складу са посебним законом. Суштина утврђујућег надзора је превентивно
деловање, како би се обезбедило придржавање прописа пре отпочињања пословања.
Чланом 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11,
83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) прописано је да привредно друштво има
претежну делатност, која се региструје у складу са законом о регистрацији, а може
обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да
ли су одређене оснивачким актом, односно статутом, те да се посебним законом може
условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног
одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа. Према томе, само посебним
законом или прописом донетим на основу закона може се одредити да је неопходно
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да се регистрација или обављање одређене делатности, почетак рада, вршења
активности или остваривање одређеног права може спровести ако су испуњени
прописани услови, а такви услови се не могу уводити и утврђивање њихове
испуњености спроводити произвољно, односно само на основу захтева, без упоришта
у посебном закону или другом посебном пропису. Када надзирани субјекат поднесе
такав захтев, инспекција, након што утврди да предмет надзора спада у њену
надлежност, може да изврши потврђујући надзор, који се, сагласно члану 6. став 4.
Закона о инспекцијском надзору, врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се
потврди законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или
извршењу одређене обавезе, односно у његовом пословању. Ако инспекција утврди да
није надлежна за поступање по овом захтеву, поступиће у складу са чланом 62. Закона
о општем управном поступку, којим је прописано да ако орган није надлежан да прими
поднесак који му се предаје или саопштава, прослеђује га надлежном органу и о томе
обавештава подносиоца, а ако не може да утврди који је орган надлежан, упозорава
подносиоца да ће, без одлагања, решењем одбацити поднесак због ненадлежности.
Инспекција, која утврди да је надлежна, тада би захтев за вршењем ванредног
утврђујућег инспекцијског надзора сматрала захтевом за вршењем ванредног
потврђујућег инспекцијског надзора. Алтернативно и целисходно, ради постизања
исте сврхе, инспекција може да изврши службену саветодавну посету, која је облик
превентивног деловања инспекције пружањем стручне и саветодавне подршке
надзираном субјекту на лицу места, коју инспекција организује ван инспекцијског
надзора. Ове посете уређене су чланом 13. Закона о инспекцијском надзору.
2.3. Како поступа инспектор када у потврђујућем надзору утврди неправилности,
односно пропусте и недостатке у пословању и/или поступању надзираног
субјекта?
Мишљења смо да када инспектор нађе одређене неправилности у пословању и/или
поступању надзираног субјекта у оквиру предмета потврђујућег надзора, према
нашем мишљењу, предложиће или ће наложити, у складу са посебним законом,
отклањање ових неправилности, пропуста и недостатака на записник о
инспекцијском надзору и оставити надзираном субјекту одговарајући рок за то, у
складу са чланом 27. Закона о инспекцијском надзору. Ако надзирани субјекат не
поступи по записнички изреченим мерама и не отклони неправилности – инспектор
ће донети решење којим одбија захтев да се потврди законитост поступања, односно
пословања, као и тим решењем наложити отклањање утврђених неправилности, ако
су испуњени услови из члана 98. став 3. и члана 101. став 1. Закона о општем управном
поступку, којима је прописано да се решењем обуставља поступак, изузев када је
настављање поступка, који је могао бити покренут и по службеној дужности, у јавном
интересу, односно да се поступак обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље
води, а закон не налаже да се поступак настави.
2.4. Да ли се службене саветодавне посете спроводе по захтеву странке или по
службеној дужности?
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Службене саветодавне посете могу да се врше и по службеној дужности и по захтеву
странке. У члану 10. став 4. Закона о инспекцијском надзору, поред осталог, прописано
је да план инспекцијског надзора садржи и планиране мере и активности
превентивног деловања инспекције - где, у складу са чланом 13. овог закона, којим се
уређује превентивно деловање, спадају и службене саветодавне посете. У члану 13.
став 3. Закона о инспекцијском надзору прописано је да субјекат може да захтева
превентивно деловање, као и уређено поступање инспекције по овом захтеву. Наиме,
надзирани субјекат може да захтева превентивно деловање и када се не води поступак
инспекцијског надзора и независно од његовог тока, а инспекција је дужна да
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по захтеву или обавести
надзираног субјекта о разлозима за непоступање по захтеву. У одлучивању по
захтевима за превентивно деловање инспекција се, у оквиру планираног обима
превентивних активности, руководи заштитом јавног интереса, степеном ризика и
временским редоследом поднетих захтева.
У пракси, већина инспекција спроводи службене саветодавне посете и по захтеву
странака и као планирану активност, тј. по захтеву и по по службеној дужности (нпр.
у плану инспекцијског надзора, односно плану рада се предвиди да ће инспекција да
обилази субјекте који се баве одређеном делатношћу ради пружања стручне и
саветодавне подршке у примени одређеног прописа који је недавно донет, а којим се
на другачији начин уређују питања те делатности). Постоји, опет, и становиште да
инспекције не могу да одреде зашто би код неких субјеката спроводили службене
саветодавне посете, а код других не би, него да, ако се спроводе ове посете, онда би их
требало спроводити код свих субјеката. Мишљења смо да ови разлози не спречавају
спровођење службених саветодавних посета по службеној дужности. Наиме, овакав
разлог би се могао истаћи и у односу на поступак инспекцијског надзора, изражен
кроз познато питање: зашто се инспекцијски надзори врше код једних субјеката, а не
код свих? Општепознато је да инспекције, које прате стање, процењују ризике,
одређују приоритете и начин деловања, не могу кроз поступак инспекцијског надзора
да покрију 100% субјеката у области под надзором, посебно не у једногодишњем или
сличном кратком року, а код одређених субјеката није ни сврсисходно спроводити
поступак инспекцијског надзора, тако да инспекције према утврђеном стању,
процењеном ризику и опредељеним приоритетима одређују код којих субјеката ће се
спроводити поступак инспекцијског надзора.
Одређене инспекције, пак, не спроводе службене саветодавне посете у одређеној
области или подобласти инспекцијског надзора у свом делокругу због тога што су на
становишту да је због значаја добара која штите (попут: здравља људи, безбедности и
сл.) примереније да спроводе превентивне инспекцијске надзоре, где би, у случају
пропуста и неправилности, изрицали мере, уместо препорука које се доносе у
службеним саветодавним посетама. У члану 3. тачка 10), Закон је превентивни
инспекцијски надзор одредио као инспекцијски надзор усредсређен на спречавање
настанка вероватних штетних последица.
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2.5. Како предвидети у плану инспекцијског надзора очекивани обим ванредних
инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски
надзор?
Очекивани обим ванредних надзора планира се на основу релевантних доказа и
постојећег, дотадашњег искуства инспекције и њене праксе, као и основаног
предвиђања будућих догађаја. Циљ је да се, у могућој и разумној мери, предупреде
„непријатна изненађења“ и заштите законом и другим прописом заштићена добра и
права, а активности и реакције инспекције буду организоване и усмерене, као и да се
правилно планирају и распореде инспекцијски ресурси.
Анализом годишњих извештаја инспекције, евиденција и других
података може се утврдити број годишње укупно извршених
ванредних надзора, однос редовних и ванредних надзора, одступања
од плана и број основаних ванредних надзора у претходним годинама,
чиме се добијају битни подаци за планирање очекиваног обима
ванредних надзора у будућности. Ово је посматрано у светлу одредаба
члана 9. став 3. и члана 18. став 5. Закона о инспекцијском надзору,
којима је прописано да не постоји обавеза покретања и вршења поступка
инспекцијског надзора када је процењени ризик незнатан и да инспектор неће
покренути поступак по службеној дужности на основу представке ако је процењен
незнатан ризик. Закон о инспекцијском надзору је прописао да представке имају
дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају
својство странке у поступку који се може покренути на основу те иницијативе.
Анализом годишњих извештаја, такође, могу се утврдити и извесне правилности и
обрасци у појављивању потребе за вршењем ванредних надзора, као и други подаци
од значаја за планирање. Такође, ако се у одређеној години очекује или је прописано
доношење и/или почетак примене одређеног закона или другог прописа чију
примену надзире инспекција, потребно је и ову околност узети у обзир, с обзиром на
повећани број грешака, неразумевања и непознавања одредаба и пропуста на почетку
примене одређеног прописа. Инспекција ће своју процену очекиваног обима надзора
поткрепити у плану одговарајућим образложењем.
Остварење одређених ризика и обим штетних последица инспекција не може, по
природи ствари у целини предвидети и/или спречити, односно довести на
прихватљив ниво (нпр. велике поплаве, друге природне катастрофе, несреће,
епидемије већих размера или пандемије, јавни нереди, други облици више силе и
ванредних ситуација). Свакако, будући да није могуће предвидети све околности, а
како би се остварила „животност“ и усредсређеност плана, Законом је прописано да у
случају промене околности на основу којих је процењен ризик и сачињен план,
инспекција усклађује процену ризика и план са тим новонасталим околностима. За
кризне случајеве инспекција, односно надлежни управе треба да буде припремљена и
да донесе процедуре и планове, односно програме за управљање кризним ситуацијама
(кризни планови), којима се предвиђају мере и акције које инспекција предузима у
случају избијања кризе (кризни менаџмент), како у општем, тако и у посебном смислу,
а како би се, у мери у којој је то изводљиво, смањиле и спречиле даље штетне
последице. План/програм управљања кризним ситуацијама се, по правилу, сачињава
као посебан плански документ. У њему је потребно нарочито описати: врсту/е
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кризе/а, сагласно делокругу инспекције (нпр. природна катастрофа, епидемија,
инцидент и акцидент великог обима, непосредна опасност већег обима, друга криза
која узрокује ванредно поступање, ванредну ситуацију или ванредно стање);
поступање у току кризе – образовање кризног штаба, његов састав и овлашћења,
предузимање хитних мера и радњи које не трпе одлагање, процедуре и координација
унутар инспекције, координација и сарадња са другим органима и организацијама
(полиција, Сектор за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих послова, други
надзорно-контролни органи и тела, стручне установе и др.) и друге потребне мере и
радње како би се умањио утицај кризе, односно спречиле и умањиле штетне
последице; комуникацију о кризи са јавношћу; поступање након завршетка кризе.
2.6. Како се за процену ризика користе налази добијени помоћу контролне листе?
У поступку инспекцијског надзора, ризик – тачније, ниво (степен) усаглашености са
прописима процењује се помоћу стандардизованих контролних листа, као јавно
доступног списка питања и могућих одговора који се бодују. Ниво усаглашености
пословања и поступања надзираног субјекта са законима и другим прописима, који се
утврђује помоћу контролне листе (ризик утврђен у надзору), служи као један од
критеријума за процену ризика, тако што се овај налаз добијен помоћу контролне
листе цени у склопу вероватноће настанка штетних последица, као једног од два
основна конститутивна елемента ризика. Степен ризика из надзора, који, у ствари,
представља степен усаглашености са прописима, даје информацију о последњем
утврђеном стању законитости и безбедности пословања и поступања субјекта.
Процењени степен ризика у надзору, тј. степен усклађености са прописима добијен
помоћу контролне листе, према томе, користиће се за нову процену ризика, тако што
улази у критеријум вероватноће, као један од два основна критеријума за процену
степена ризика. Степен ризика из надзора, који се добија помоћу контролне листе, као
један од критеријума вероватноће утврђен је и у правилницима о посебним
елементима процене ризика, која су надлежна министарства донела на основу Закона
о инспекцијском надзору. Претходно процењени степен ризика, дакле, усклађује се са
степеном ризика процењеним у току инспекцијског надзора, тако што потоњи утиче
на вероватноћу настанка штете. Тиме, ако је у надзору, помоћу контролне листе,
процењен нижи или виши степен ризика за одређеног субјекта, односно у погледу
одређеног објекта - него што је то у плану и налогу за инспекцијски надзор, повратна
информација о том нижем, односно вишем степену ризика из надзора (степену
усаглашености са прописима) служи за смањење, односно повећање вероватноће
настанка штете у следећој процени ризика, а тиме и на последично смањење, односно
поевћање степена ризика, према чему се прави план надзора и издаје налог за надзор.
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3. Надлежности инспекција
3.1. Табеларни прегледи надлежности републичких инспекција према областима под
надзором, разлозима представки и описима угрожавања, односно повреда на
које се представкама указује

Управни инспекторат
Разлог представке

Службена употреба
језика и писама

Опис угрожавања/повреде
● у службеној употреби није српски језик и ћирилично писмо
● Статутом општине/града није прописано да је у службеној
употреби српски језик и ћирилично писмо
● у службеној употреби, истовремено са српским језиком и
ћириличним писмом нису и језици и писма националних мањина
● службена употреба истовремено српског језика и ћириличног
писма и језика и писама националних мањина није прописанa
Статутом Општине/Града
● службена употреба језика и писама националних мањина (у
јединици локалне самоуправе где је статутом уведена
равноправна службена употреба језика и писама припадника
националне мањине) не примењује у управном и судском
поступку и вођењу управног и судског поступка, у комуникацији
органа са јавним овлашћењима са грађанима, прилком издавање
јавних исправа и вођење службених евиденција на језицима
националних мањина, на гласачким листићима и бирачком
материјалу
● тамо где је у равноправној службеној употреби језик и писмо
националне мањине, имена органа који врше јавна овлашћења,
називи јединица локалне самоуправе, нису исписани и на језику
дотичне националне мањине
● припадницима националних мањина не омогућава се право на
уписивање личног имена и имена своје деце у све јавне исправе,
службене евиденције и збирке личних података према језику и
правопису припадника националне мањине
●

Матичне књиге
●

скупштина општине/града није донела одлуку о матичним
подручјима по претходно прибављеном мишљењу министарства
надлежног за послове управе
одлука о матичним подручјима није објављена у „Службеном
гласнику Републике Србије”
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●

●

●
●
●

●
●
●

●
Правобранилаштво

●

●

●

●
●

Политичке странке

●
●
●

за свако од одређених матичних подручја на територији
општине/града није одређен потребан број матичара и
заменика матичара
правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у општинској/градској управи услови за рад на радном
месту матичар, односно заменик матичара нису прописани у
складу са законом
послове матичара, односно заменика матичара не обављају лица
која испуњавају услове за рад на радним местима
матичне књиге и списи се не чувају у складу са прописима
Немају
сви
матичари,
односно
заменици
матичара
квалификовани електронски сертификат
Скупштина града/општине није донела Одлуку о образовању
градског/општинског правобранилаштва
градско/општинско веће није поставило градског/општинског
правобраниоца
постављени градски/општински правобранилац не испуњава
опште и посебне услове за постављење прописане Одлуком о
правобранилаштву и Законом о правобранилаштву
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
правобранилаштву нису саставни део акта градске/општинске
управе
актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
градском/општинском правобранилаштву није прописан број
радних места и број извршилаца
запослени у градском/општинском правобранилаштву не
испуњавају услове за распоређивање прописане актом о
унутратрашњем уређењу и систематизацији радних места у
правобранилаштву
градски/општински правобранилац нема печат који садржи
назив и седиште правобранилаштва
политичка странака није уписана у Регистар политичких
странака
на оснивачкој скупштини није донет оснивачки акт, програм и
статут политичке странке и изабрано лице за заступање
политичке странке
оснивачки акт политичке странке не садржи све прописане
податке
стаутом политичке странке нису уређена сва питања прописана
Законом
акт о избору, односно именовању заступника политичке странке
не садржи све прописане податке
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●

●
●

●

●

Печат

политичка странка није путем интернета учинила јавно
доступним оснивачки акт, лично име заступника политичке
странке, програм, статут и друге опште акте политичке странке,
ако их је донела
назив политичке странке није у складу са Законом
политичка странка у правном саобраћају не употребљава назив
политичке странке у облику у коме је уписан у Регистр
политичких странака
заступник политичке странке у прописаном року од 15 дана од
дана настале промене није поднео пријаву надлежном органу са
прописаним прилозима, ради промене података који се уписују у
Регистар
заступник политичке странке у прописаном року од 30 дана од
дана настанка услова за престанак политичке странке није
поднео надлежном органу, пријаву за брисање политичке
странке из Регистра и доказе на основу којих се утврђују те
чињенице

● печат државних и других органа не садржи назив и грб Републике
Србије, односно име и седиште државног и другог органа или
имаоца јавног овлашћења
● текст печата није исписан на српском језику ћириличним писмом
● текст печата државног и другог органа или имаоца јавних
овлашћења, који има седиште на територији на којој су, у складу
са законом у службеној употреби и језик и писмо припадника
националних мањина, није исписан на језику и писму
националних мањина.
● пре набавке печата орган није прибавио сагласност на садржину
и изглед печата од министарства надлежног за послове управе
● печати који су постали неодговарајући због истрошености,
оштећења, промене уређења државних и други органа промена
назива, седишта, преузимање надлежности, престанак рада
органа или укидање унутрашње јединице и сл. односно
престанка вршења јавних овлашћења нису стављени ван
употребе нити су уништени
● нестанак или губитак печата није без одлагања (у року од три
дана од дана сазнања за нестанак икли губитак печата),
пријављен Министарству, односно надлежном органу аутономне
покрајине и оглашен неважећим у службеном гласилу Републике
Србије, односно аутономне покрајине
● по добијању сагласности и изради нових печата Руководилац
органа, односно овлашћено лице, није донео решења о
поверавању на чување и употребу печата
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● орган не води евиденцију о печатима која садржи податке о
сагласности за набавку печата, броју примерака печата, датуму
почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним
печатима, као и отисак печата.
●

●
Информисање

●
●
●

●

●

●

●
Управни поступци

●

●

●
●
●

одговорно лице у органу јавне власти није одредило лице које је
овлашћено за поступање по захтевима за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја
постоје поднети захтеви за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја по којима орган јавне власти
није поступио
орган јавне власти није поступио по решењу/има Повереника
орган јавне власти није израдио и објавио информатор о свом
раду
орган јавне власти не врши редовно проверу тачности и
потпуности података објављених у Информатору о раду
орган није на погодан начин објавио која су службена лица
овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за
предузимање радњи у поступку пре доношења решења.
орган не издаје странкама уверења и друге исправе
(сертификате, потврде и др) о чињеницама о којима води
службену евиденцију на начин и у року прописаним чланом 29.
Закона
орган по службеној дужности, у складу са законом, не врши увид,
нити прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање
орган не прибавља податке из службених евиденција других
органа преко информационог система еЗуп
руководилац органа није одредио овлашћена службена лица која
могу да прибављају податке из службене евиденције који су
неопходни за одлучивање у управном поступку
руководилац органа није одредио овлашћена службена лица која
могу да уступају и достављају податке из службене евиденције
који су неопходни за одлучивање у управном поступку
овлашћена службена лица не поседују сертификате за приступ
информационом систему еЗуп
управни поступак се не спроводи у складу са Законом о општем
управном поступку
решења која орган доноси у писаном облику немају садржину
(увод, диспозитив -изреку, образложење, упутство о правном
средству, потпис овлашћеног службеног лица и печат органа или
други вид потврде о аутентичности) прописану Законом
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●
●

●
●

●

Јединствени бирачки
списак

●
●

●
●

●
●
●
●
Инспекцијски надзор
●
●
●

орган решења не издаје у роковима (30, 60 дана) прописаним
Законом
орган о решавању у управним стварима не води службену
евиденцију која, по управним областима, треба да садржи
податке о броју поднетих захтева, броју поступака покренутих по
службеној дужности, начину и роковима решавања управних
ствари у првостепеном и другостепеном поступку, броју решења
која су поништена или укинута и броју одбачених захтева
странака и обустављених поступака
градска/општинска управа није у прописаном року изложила на
увид део Јединственог бирачког списка
градска/општинска управа није у прописаном року и на прописан
начин сачинила текст обавештења о остваривању права грађана
на увид у Јединствени бирачки списак
градска/општинска управа није на прописани начин обавестила
грађане преко средстава јавног информисања и истицањем
писменог обавештења о праву на увид у део бирачког списка у
циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, као и
подношењу захтева за упис, брисање, исправку и допуну неке
чињенице
руководилац органа није писаним актом овластио запослене за
ажурирање бирачког списка
овлашћено лице за ажурирање бирачког списка нема
квалификовани електронски сертификат издат од овлашћеног
сертификационог тела
за сваку врсту промене у делу бирачког списка за подручје
града/општине не доноси одговарајуће решење
захтеви за промене у бирачком списку се не решавају у
прописаним роковима
инспекција није сачинила стратешки (вишегодишњи) план
инспекцијског надзора
инспекција није сачинила годишњи план инспекцијског надзора
инспекција није сачинила оперативне (полугодишње,
тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора
инспекција није доставила Kоординационој комисији предлог
годишњег плана инспекцијског надзора за наредну годину
инспекција не спроводи план инспекцијског надзора, а не постоје
оправдани разлози за то
инспекција није објавила план инспекцијског надзора на
интернет страници
инспекција није сачинила контролне листе из своје области
инспекцијског надзора
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●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Грб, застава, химна

●
●
●
●
●

●
●
●
Радни односи у
државним органима

●
●
●
●

инспекција не примењује контролне листе у поступку редовног
инспекцијског надзора
није издат налог за инспекцијски надзор, а нису у питању
предвиђени изузеци за неиздавање
издат налог за инспекцијски надзор није потписан од стране
руководиоца
инспектор није у писаном облику обавестио надзирани субјекат
о предстојећем инспекцијском надзору у прописаном року од 3
дана, а нису постојали изузеци за необавештавање
обавештење о инспекцијском надзору не садржи податке о
интернет страници на којој је доступна контролна листа
није сачињен записник о инспекцијском надзору у складу са
законом
инспекција не поступа по примедбама на записник
инспектор нема положени испит за инспектора
инспектор немма службену легитимацију којом доказује своје
службено својство и идентитет
надзирани орган не поштује основно правило о обавези
истицања грба, односно заставе Републике Србије на почасно
место
изглед Великог грба у складу са Законом и Уредбом
изглед Малог грба у складу са Законом и Уредбом
изглед Државне заставе у складу са Законом и Уредбом
изглед Народне заставе у складу са Законом и Уредбом
застава Републике Србије не истиче се у Републици Србији
заједно са другим домаћим или страним заставама, на начин
прописан Законом
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места није донет у складу са Законом и другим прописима
нису донета решења о распоређивању на одређена радна места
за све државне службенике и намештенике
код попуњавања радних места нису испуњени услови за
попуњавање
преузимање државног службеника није извршено у складу са
Законом и другим прописима
на интерном конкурсу учествовали само државни службеници из
органа државне управе и служби Владе
пријем приправника није спроведен у складу са законом
за лице које је први пут засновало радни однос у државном
органу, а није приправник нити ради у кабинету, није одређен
пробни рад
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●

немају сви државни службеници у радном односу на неодређено
време имају положен државни стручни испит, односно посебан
испит за обављање одређених послова

●

скупштина јединице локалне самоуправе није донела акт о
организацији управе
начелник и заменик начелника управе нису постављени у складу
са Законом
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места управе, органа, стручних служби и посебних организација
није донео надлежни орган
Правилник не садржи опис радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно
место, врсту и степен образовања, радно искуство и друге услове
за рад на сваком радном месту
радно место руководиоца унутрашње организационе јединице
није разврстано у исто или више звање од звања осталих радних
места у организационој јединици
нису донета решења о распоређивању на одређена радна места
за све службенике и намештенике
звања запослених на извршилачким радним местима и опис
радних места утврђени није у складу Законом
скупштина није усвојила Кадровски план истовремено са
одлуком о буџету
важећи Правилник није усклађен са Кадровским планом
радна места се не попуњавају у складу са Правилником и
Кадровским планом
интерни и јавни конкурс се не спроводе на начин прописан
Законом
немају сви запослени службеници имају положен државни
стручни испит
не врши се оцењивање службеника
у управи нису посебно организовани послови управљања
људским ресурсима

●
●
●
●

●

●
Радни односи у
аутономним
покрајинама и
локалним
самоуправама

●
●
●
●
●
●
●
●

Тржишна инспекција

Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

40

Контрола овлашћених
сервиса фискалних
каса

Контрола
произвођача
фискалних каса

● *надзирани субјекат, се НЕ налази на списку овлашћених сервиса
за фискалне касе који је произвођач доставио Министарству
трговине за добијање сагласности за стављање фискалне касе у
промет
● *надзирани субјекат, ту делатност НЕ обавља под називом и на
адреси наведеној на списку по коме је
произвођач од
Министарства трговине
добио сагласности
за стављање
фискалне касе у промет
● *надзирани субјекат, кадровски НИЈЕ опремљен у складу са
саглашношћу које је произвођач
добио од Министарства
трговине за стављање фискалне касе у промет
● *надзирани субјекат , технички НИЈЕ опремљен у складу са
сагласношћу које је произвођач добио од Министарства
трговине за стављање фискалне касе у промет
● *произвођач фискалне касе НЕ поседује сагласност за стављање
фискалне касе у промет
● *произвођач НИЈЕ организовао сервисну и дистрибутивну мрежу
у складу са захтевом за давање сагласности за стављање фискалне
касе у промет
● произвођач је ставио фискалну касу у промет која НЕ поседује
уверења о испуњености техничких и функционалних
карактеристика фискалне касе на основу ког му је издата
сагласност за стављање фискалне касе у промет
● произвођач, који је добио сагласност, пре стављања у промет
фискалне касе НИЈЕ са Министарством трговине, туризма и
телекомуникација закључио уговор о међусобним правима и
обавезама којим се гарантује испуњење услова за добијање
сагласности
● *произвођач НЕ води евиденцију о сервисима којима је дао
овлашћење за сервисирање и поправку фискалне касе
● *произвођач НИЈЕ овластио други сервис, у случају престанка рада
овлашћеног сервиса пре истека прописаног рока од пет година
● *произвођач НИЈЕ писмено обавестио Министарство трговине,
Пореску управу-Централу и обвезника о давању овлашћења новом
сервису
● *произвођач НИЈЕ поступио по решењу Министарства трговине ,
које је у поступку контроле утврдило да одређени тип фискалне
касе не одговара техничким и финкционалним карактеристикама
и у прописаном року (30 дана) отклонило недостатке код свих
произведених фискалних каса тог типа
● *произвођач НИЈЕ поступио по решењу Министарства трговине ,
које је у поступку контроле утврдило да одређени тип фискалне
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касе садржи скривене функције које нису наведене у
документацији и у прописаном року ( 30 дана) отклонило
недостатке код свих произведених фискалних каса тог типа
● *произвођач поступајући по решењу
Министарства
трговине,НИЈЕ о свом трошку
заменио фискалну касу са
недостатком новом фискалном касом одобреног типа
● * произвођач НИЈЕ на захтев Пореске управе , у року од осам дана,
одузео овлашћење овлашћеном сервису за сервисирање и
поправку фискалне касе јер не поступа у складу са одредбама
закона

Спречавање прања
новца и финансирања
тероризма и
ограничење
располагања
имовином

Жигови

● *обвезник НИЈЕ именовао овлашћено лице и није обавестио
Управу о имену и називу радног места овлашћеног лица и његовог
заменика у прописаним роковимА
● обвезник НИЈЕ израдио анализу ризика од прања новца и
финансирања тероризма у складу са смерницама које доноси
орган надлежан за надзор обвезника
● *обвезник, у оквиру радњи мера познавања и праћења странке
НИЈЕ:
● -утврдио и проверио идентитет странке
● -прибавио информације о сврси и намени пословног односа или
трансакције и друге податке
● обвезник НИЈЕ израдио листу индикатора за препознавање лица
и трансакција за које постоји основана сумња да се ради о прању
новца и финансирању тероризма
● обвезник прима готов новац за извршену услугу ПРЕКО 15.000
евра у динарској противвредности
● *обвезник Управи НИЈЕ доставио податке о свакој готовинској
трансакцији у износу од 15000 евра или више у динарској
противвредности
● лице које се бави продајом робе и непокретности или вршењем
услуга у Републици Србији не поштује ограничење готовинског
пословања прописаног законом ( забрана примања од странке или
трећег лица готовог новца за плаћање продате робе /услуге или
непокретности у износу од 10.000 евра или више динарској
противвредности )
● производ са овлашћењем носиоца права на жиг НИЈЕ обележен
знаком који је истоветан са жигом регистрованим у вези са истим
производом у класи у којој је жиг регистрован
● *паковање производа са овлашћењем носиоца права на жиг, НИЈЕ
обележено знаком који је истоветан или се суштински не разликује
од жига регистрованог у вези са истим производом у класи у којој
је жиг регистрован или са сличним производом
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● * паковање, етикета,налепница, упутство за употребу, гарантни
лист, или други предмет, са овлашћењем носиоца права на жиг, НЕ
садрже знак идентичан или који се суштински не разликује од
жига регистрованог у вези са истим или сличним производом (
без обзира да ли су предмет и производ представљени заједно или
одвојено)

Ауторска права

Дизајн

● *примерак ауторског дела НИЈЕ израђен уз усагласност носиоца
права
● роба која садржи заштићено ауторско дело НИЈЕ израђена уз
усагласност носиоца прав
● * калуп или матрица НИЈЕ направљена односно прилагођена за
израду примерка ауторског дела без сагласности носиоца
ауторског права
● производ, уз овлашћење носиоца права, НЕ садржи дизајн
истоветан са дизајном регистрованим за исти или сличан производ
● * производ, уз овлашћење носиоца права, НЕ садржи дизајн који се
суштински не разликује од регистрованог дизајна за исти или
сличан производ
●
●
●

●

Оптички дискови

●

●

●

производњу оптичких дискова НЕ обавља правно лице или
предузетник коме је додељен произвођaчки код
*производњу оптичких дискова НЕ обавља правно лице или
предузетник које има лиценцу за призводњу
*просторија у којој правно лице или предузетник производи
оптичке дискове, НИЈЕ лиценцирана од стране Завода за
интелектуалну својину
*произвођач оптичких дискова НЕ води евиденцију о количини,
садржају и серији производње оптичких дискова и чува доказе и
примерке оптичких дискова и/или производних делова
(стампер)
*произвођач оптичких дискова НЕ обележава оптичке дискове са
снимљеним садржајем и/или стампер, произвођачким кодом који
је наведен у лиценци коју поседује
*произвођач оптичких дискова НЕ поштује забрану стављања
лажног
произвођачког
кода
или
забрану
стављања
произвођачког кода за који није овлашћен, на оптичке дискове
и/или стампере, или забрану складиштења и коришћења
средстава за стављање лажних произвођачких кодова
произвођач оптичких дискова НЕ поштује забрану складиштења
и/или коришћења производне опреме и стампера који нису
прилагођени за стављање одговарајућег произвођачког кода
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●

●

Заштита
становништва од
изложености
дуванском диму

●
●

●

Општи услови за
обављање трговине,

*произвођач оптичких дискова НЕ поштује забрану производње,
преправке или држања калупа, односно производног дела
(стампер) за производњу оптичких дискова који је погодан за
стављање лажног произвођачког кода или сличне ознаке на
оптички диск
*произвођач оптичких дискова НЕ поштује забрану коришћења
средстава или стампера којим се произвођачки кодови
уништавају или чине нејасним
лица затечена у контролисаном простору се НЕ придржавају
забране пушења
*одговорно лице за контролу забране пушења НИЈЕ на свим
улазним вратима затвореног радног и јавног простора у коме је
пушење забрањено као и на другим видним местима истакло знак
забране пушења
одговорно лице за контролу забране пушења НИЈЕ НИ на једном
или више видних места у простору у коме је забрањено пушење
истакло своје име, односно име лица које је задужио да у његово
име контролише забрану пушења с подацима о месту где се то
лице налази и телефонском бројем на који се може пријавити
пушење у том простору

● Трговину обавља лице које није правно лице или предузетник,
као и лица која нису регистрована у складу са посебним
прописима, за посебну врсту делатности
● Трговац не поседује исправе ( у оригиналу или копији) о
производњи, набавци и продаји робе нарочито са подацима о:
пословном имену, адреси, ПИБ и МБ или броју пољопривредног
газдинства (БПГ), односно броју из одговарајућег регистра
произвођача или добављача, броју и датуму издавања исправе,
називу, мерној јединици, и количини робе, набавној цени робе,
задужењу за властиту робу, продајној цени робе
● Робу у превозу не прате исправе које су у непосредној вези са
превозом и не садрже прописане податке
● трговац НЕ води евиденцију промета робе, а пословне књиге не
води по принципу двојног књиговодства
● лице, које се задужује робом, НИЈЕ обезбедило доступност
евиденције промета
● евиденција промета НЕ води се на обрасцу КЕП
● трговац НЕ поседује веродостојне исправе за:
● а) фактуру
● б) царинску исправу
● в) доставницу
● г)отпремницу
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д)фактуру-отпремницу
ђ)интерна преносница
е) пријемница
ж)дневни извештај фискалне касе, односно фискални документ
з) пописна листа
и) реверс
ј)друге исправе
* исправе које прате робу НЕ садрже податке: број и датум
исправе, пословно име, адресу и ПИБ испоручиоца, примаоца и
превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се
испоручује,
име, презиме и потпис одговорних лица
испоручиоца, примаоца и превозника, назив робе и количину
● трговац НИЈЕ сачинио калкулације за робу која је у промету
● калкулација НЕ садржи следеће елементе: пословно име трговца,
назив и адресу продајног места, ПИБ трговца, редни број,
трговачки назив робе, јединицу мере, количину, набавну цену по
јединици мере, вредност робе по фактури добављача, разлику у
цени (маржа), продајну вредност робе без ПДВ, ПДВ, продајну
вредност робе са обрачунатим ПДВ и пордајну цену робе по
јединици мере
● * трговац крајњи салдо из претходне године НИЈЕ пренео као
почетно стање у наредну годину
●
●
●
●
●
●
●
●

Посебни услови за
обављање трговине на
мало и пружање
услуга потрошачима

● Роба нема декларацију која садржи податке о називу и врсти
робе, типу и моделу у складу са природом робе, количини
израженој у јединици мере или комаду у складу са својствим
аробе, пословном имену произвођача, аза робу из увоза
пословном имену увозника и земљи производње.
● У даљинској трговини не учине доступним податке из
декларације потрошачу пре куповине у облику и на начин који је
непосредно и стално доступан
● Понуда продајног подстицаја не садржи нарочито: врсту
подстицаја, прецизно и јасно одређење робе и услуге на коју се
односи, период важења, са назнаком датума почетка и датума
истека, а у случају распродаје са назнаком „док трају залихе“, све
евентуалне услове везане за остваривање права на подстицај
● Трговац не сме да оглашава продајне подстицаје којим се
оглашава наводна распродаја или привидно снижење цене
роба/услуга, обим снижења или сл., ако је ранија цена
неистинито приказана или је роба/услуга била понуђена по
ранијој цени у занемарљиво кратком периоду
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● трговац не води евиденцију промета робе за продајно место на
којем се обавља трговина на мало
● евиденција промета за продајно место се не води на обрасцу КЕП
● *трговац није на јасан, несумњив и лако уочљив начин истакао
продајну цену робе која се нуди у трговини на мало
● цена истакнута није у динарима
● трговац поред продајне цене није означио и јединичну цену за
претходно упаковане производе
● трговац није истакао јединичну цену за робу која се мери у
присуству потрошача
● * у продајном објекту у којем се обавља трговина на мало поред
трговине на велико, трговац није јасно, на уочљив начин истакао
продајну (малопродајну) цену и велепродајну цену за сваку робу
коју нуди на продају
●

●

●

●
Уговори у
електронском облику

●

●

пружалац услуга није обавестио надлежни орган ако основано
сумња да коришћењем његове услуге корисник предузима
недопуштене активности или је корисник пружио недопуштени
податак
пружалац услуге за упућивање комерцијалне поруке није
електронским путем прибавио претходни пристанак лица коме
упућује комерцијалну поруку, или ако је лице опозвало
пристанак, да ли је прихватио опозив
пружалац услуге информационог друштва није уклонио
недопуштени садржај без одлагања, а најкасније у року од два
радна дана од дана пријема акта органа којим му се налаже
уклањање недопуштеног садржаја
пружалац услуга аутоматског, посредничког и привременог
складиштења података није уклонио или онемогућио приступ
подацима које је чувао одмах након сазнања да су подаци
уклоњени из преноса посредством мреже или је онемогућен
приступ до њих, као и када је суд, односно други надлежни орган,
наредио њихово уклањање или онемогућавање приступа
пружалац услуга који складишти податке пружене од стране
корисника услуга није одмах након сазнања да се ради о
недопуштеном деловању или податку, исти уклонио или
онемогућио приступ том податк
* пружалац услуга није обезбедио пре закључења уговора у
електронском облику да текст уговора и одредбе општих услова
пословања које су саставни део уговора буду доступни
корисницима услуга на начин који омогућава њихово
складиштење, поновно коришћење и репродуковање
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●
●
●

●

●

●
●
Информисање
потрошача и
едукација

●

●
●
●

●

-

Заштита потрошача у
остваривању права из
уговора на даљину и
уговора који се

трговац није истакао продајне цене робе/услуге на
недвосмислен, читак и лако уочљив начин
*трговац услугама није сачинио ценовник или тарифник услуга
трговац услугама није истакао ценовник или тарифник у излогу,
односно пословним просторијама или на другом месту на којем
нуди вршење услуга
трговац који нуди моторно гориво/простор за паркирање није
истакао ценовник на начин којим се лицу које управља моторним
возилом у правцу трговца омогућава да цене лако и
благовремено уочи
трговац пре закључења уговора о продаји робе или пружању
услуга, НИЈЕ потрошача на јасан и разумљив начин на српском
језику и језику и писму националне мањине у складу са законом
обавештава:
-о основним обележјима робе или услуге
-о пословном имену, матичном броју, адреси седишта и броју
телефона
-о продајној цени или начину на који ће се продајна цена
обрачунати ако се због природе робе или услуге продајна цена не
може утврдити унапред, као и о свим додатним поштанским
трошковима и трошковима транспорта и испоруке и могућности
да се ти трошкови могу ставити потрошачу на терет
-о начину плаћања, начину и року испоруке, начину извршења
других уговорних обавеза
-о постојању законске одговорности због несаобразности робе
или услуге уговору
-о начину изјављивања рекламације трговцу, а нарочито о месту
пријема и начину поступања трговца по њима, као и условима
који се односе на остваривање права потрошача по основу
саобразности
-о доступности резервних делова, прикључних апарата и сличних
делова, техничког сервиса, односно одржавања и оправке за
време и после престанка периода у којем одговара за
несаобразност уговору, односно после престанка производње и
увоза робе
о условима за раскидање уговора, ако је закључен на неодређено
време или ако се продужава аутоматски

● трговац не врши без одлагања повраћај уплата које је примио од
потрошача за робу која је купљена изван пословних
просторија/преко уговора на даљину, укључујући и трошкове
испоруке, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио
образац за одустанак
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закључују изван
● *трговац у року од 30 дана од дана закључења уговора на даљину
пословних просторија
и уговора који је закључио изван пословних просторија не
извршава услугу или испоручује робу, осим ако није нешто друго
уговорено
● *продавац у случају раскида уговора због тога што није испоручио
робу у законском односно уговореном року, дуже од три дана од
дана раскида уговора враћа потрошачу сав плаћени износ по
основу уговора
● продавац потрошачу не предаје упутство за употребу и монтажу,
односно друге информације којима се потрошач упознаје са
својствима техничке робе, када је то битно, а с обзиром на њену
природу, својства и намену у складу са посебним прописима, на
српском језику на јасан и разумљив начин
● *продавац на рачуну или другој исправи о уговору, читљиво и јасно
не наводи рок испоруке робе
● * продавац не предаје потрошачу робу у количини која је уговорена

Услуге од општег
економског интереса

● трговац који пружа услугу од општег економског интереса НЕ:
● поштује рокове и услове када обуставља пружање те услуге
потрошачу који није измирио своју обавезу у року од два месеца од
доспелости те обавезе, а претходно је упозорио потрошача да је
дужан да измири обавезе и оставио му је рок за то од 30 дана
● поштује забрану обуставе пружања те услуге потрошачу у случају
када је потрошач који је оспорио доспелу обавезу наставио да
уплаћује рачуне за текуће обавезе, а све до окончања судског
поступка, покренутог по захтеву трговца чији је предмет
оспоравана обавеза
● поштује забрану обуставе пружања услуге снабдевања топлотном
или електричном енергијом или гасом којима се потрошач
снабдева ради грејања током трајања грејне сезоне, ако у
домаћинству живи угрожени потрошач због узраста, посебних
потреба или болести
● трговац који пружа услугу од општег економског интереса у
случају обуставе пружања услуга:
● -ДУЖЕ од два дана од дана пријема уплате за заостали дуг
наставља са пружањем услуга потрошачу
● -НЕ поштује забрану условљавања поновног укључења, односно
наставак пружања услуге плаћањем застарелих дугова потрошача
● трговац који пружа услугу од општег економског интереса НЕ
прибавља изричиту сагласност потрошача да, ради остваривања
потраживања из уговора, овласти друго правно или физичко лице
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●

●
●
●

Заштита колективног
интереса
Обмањујућа и
непоштена пословна
пракса

да се обраћа потрошачу, лично, путем телефона, факса, поште,
електронске поште или другог средства комуникације на даљину
трговац који пружа услугу од општег економског интереса не
дозвољава потрошачу да раскине уговор о пружању услуга од
општег економског интереса када потрошач:
-није сагласан са променом цене, односно тарифе
-није сагласан са изменом општих услова уговора наведеним у
обавештењу трговца
- када није задовољан квалитетом пружених услуга

● *трговац НЕ поштује забрану обмањујуће непоштене пословне
праксе пропуштањем и тиме наводи или прети да наведе
просечног потрошача да донесе економску одлуку коју иначе не би
донео и то:
● -пропушта да обавести потрошача о битним информацијама
● -битне информације пружа неблаговремено или на нејасан,
неразумљив или двосмислен начин
● трговац НЕ поштује забрану обмањујуће непоштене пословне
праксе у којој потрошачима даје нетачна обавештења или
стварањем општег утиска или на други начин, и тиме доводи
просечног потрошача у заблуду:
- у погледу постојања или природе производа
● -у погледу основних обележја производа, као што су:
● а) обележја која се односе на доступност, предности, ризике, начин
израде, начин и датум производње или пружања услуге, испоруку,
употребу, подобност за употребу, начин употребе, количину,
спецификацију и додатке који прате производ
● б) помоћ која се потрошачима пружа после продаје и поступање по
њиховим приговорима
● в) државу производње и државу порекла жига, очекиване
резултате употребе или резултате спроведених тестова или
провера производа
● 7) у погледу обавеза трговца и обима обавеза, разлога за одређено
тржишно поступање и његове природе, означавања или указивања
на лице које посредно или непосредно подржава или препоручује
трговца или производ
● 8) у погледу цене или начина на који је обрачуната или постојања
одређених погодности у погледу цене
● 9) у погледу потребе за сервисирањем, деловима, заменом или
поправком
● 10) у у погледу положаја, особина или права трговца или његовог
заступника који се односе на његов идентитет или имовину,
квалификације и статус, припадност или повезаност, својинска,
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права интелектуалне својине и одобрења којима располажу,
награде или признања која су примили
● 11) у погледу његових права, укључујући право на замену робе или
повраћај новца када рекламирана роба није саобразна уговоу или
ризика којима може да буде изложен
● *Трговац
оглашава
производ,
укључујући
упоређујуће
оглашавање, на збуњујући начин којим се отежава разликовање
производа од других производа, жигова, назива других производа
или ознаке другог трговца
● *Трговац крши одредбе кодекса добре пословне праксе, којем је
приступио ако су те одредбе за трговца обавезујуће и проверљиве,
као и ако је трговац истакао у својој пословној пракси да је
обавезан таквим кодексом

Трговина на велико
дуванским
производима

● контролисани субјект НИЈЕ уписан у регистар трговаца на велико
дуванским производима, регистар увозника или регистар
извозника дувана, обрађеног дувана односно дуванских
производа, који води Управа за дуван
● привредни субјекат НЕ чува евиденцију о промету дувана,
обрађеног дувана и дуванских производа пет година
● привредни субјекат НЕ достављају Управи за дуван полугодишње
и годишње извештаје о подацима о којима воде евиденцију,
најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се
доставља извештај ( полугодишњи извештај до 15. јула, годишњи
до 15. јануара наредне године)
● дувански производи којима обавља промет НИСУ разврстани и
уписани у Регистар о маркама дуванских производа
● *НЕ користи се одговарајући простор који му омогућава уредно
складиштење најмање 30 тона цигарета и других дуванских
производа у оквиру укупног магацинског простора на територији
Републике
● складиште НЕМА површину од најмање 500 m2, а висину од
најмање 2,8 m ( складиштење се може обављати у више физички
одвојених складишта, тако да свако складиште има најмању
површину од 100 м2, а да укупна површина свих складишта буде
најмање 500 м2)
● *складиште НЕМА манипулативни простор за несметан истовар и
утовар цигарета и опрему за преузимање, сортирање по врстама
и маркама, односно уредно ускладиштење ради чувања цигарета
у складишту и њихову отпрему из складишта
● *НЕ располаже се превозним средствима за несметано и редовно
снабдевање трговаца на мало дуванским производима са
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●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

седиштем на територији Републике, која су видно означена да се
ради о превозу дуванских производа
*надзирани субјект НЕМА закључене предуговоре/уговоре о
снабдевању дуванским производима са произвођачима, односно
увозницима дуванских производа
трговац на велико дуванским производима, дуванске производе
НЕ продаје искључиво преко трговаца на мало дуванским
производима којима је издата дозвола од Управе за дуван
*код испоруке дуванских производа трговцима на мало
дискриминише трговце у погледу врсте и количине дуванских
производа, које им продаје
*трговац који увози дуванске производе НЕМА закључен уговор о
куповини дуванских производа са иностраним произвођачем или
овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, као и да је
увозник цигарета овлашћен од стране иностраног произвођача,
односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача за
дистрибуцију тих цигарета на тржишту Републике СрбијЕ
трговац увозник дуванских производа пре стављања у промет
дуванске производе, НИЈЕ одредио малопродајне цене тих
производа и пријавио их Управи
трговац НЕ поштује забрану увоза и продаје цигарета у паковању
које садржи мање од 20 комада цигарета
*свака паклица, односно групно паковање дуванских производа
које је ставио у промету ( осим дувана за жвакање и других
дуванских производа који се не пуше) НЕМА одштампано опште
упозорење "Пушење убија. Дувански дим штети људима у Вашој
околини"
*опште упозорење НИЈЕ одштампано на предњој страни групног
и појединачног паковања дуванског производа и покрива
најмање 30% предње површине паковања
посебно упозорење НИЈЕ одштампано на полеђини групног и
појединачног паковања дуванског производа и покрива најмање
40% површине полеђине паковања
*трговац се НЕ придржава забране да у називу марке дуванског
производа, као и на паковању употребе текста, назива, жигова и
симболичких и других ознака на српском или другом језику, који
сугерише да је тај дувански производ мање штетан од осталих.
нарочито истицање речи као што су "лак", "ултра лак". "благ" и сл.
*трговац на велико НЕ поштује забрану продаје слаткиша,
грицкалица, односно играчака у облику дуванских производа
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● *малопродајни објекат НЕМА површину од најмање 8м2
● малопродајни објекат НЕМА висину од најмање 2,2м.
● малопродајни објект НЕМА један или више улаза за кориснике,
ширине од најмање 0,80тдо којих се приступа са улице или другог
јавног простора.
● контролисани субјект НЕ поседује решење о упису у Евиденциону
листу трговаца на мало дуванским производима
● малопродајни објекат НЕМА фискалну касу у складу са прописима
који уређују евидентирање тог промета
● дувански производи се НЕ излажу у малопродајном објекту на
начин који омогућава да се ти производи продају искључиво
услуживањем купца од стране продавца
● малопродајни објекти немају прописану ознаку о забрани продаје
дуванских производа малолетним лицима
● малопродајне цене нису истакнуте на или у малопродајном
објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче
дуванских производа
● *трговац на мало НЕ продаје дуванске производе по
малопродајним ценама које су пријављене Управи за дуван
● трговац на мало НЕ поштује забрану продаје дуванских производа
малолетним лицима

Трговина на мало
дуванским
производима

Минимални захтеви
енергетске
ефикасности и
означавање
енергетске
ефикасности
Маркирање
Мониторинг

Обмањујуће и
прикривено
оглашавање

●

Непоступање по минималним захтевима и обавезама

●

преносилац поруке не поседује огласну декларацију током
трајања оглашавања на које се односи и 30 дана од престанка
оглашавања, из које може да се идентификује оглашивач,
преносилац огласне поруке, садржај огласне поруке и
предвиђени период и начин оглашавања, односно да ли то
подаци могу да се поуздано утврде из огласне поруке
оглашивач не поштује забрану обмањујућег оглашавања у вези
са својством робе/услуге, као што су
природа, састав и доступност
количина и спецификација
начин коришћења, подобност за употребу у одређене сврхе
географско или комерцијално порекло
начин и датум производње робе/начин и време пружања услуге
резултати који се могу очекивати од коришћења робе/услуге

●
●
●
●
●
●
●
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●
●

●

●
●
●
●
●

●
-

Упоредно оглашавање
-

●

●

Биоцидни производи
у промету
Опасне хемикалије у
промету

●
●
●

резултати или други показатељи тестова или провера
спроведених на роби/услузи
оглашивач не поштује забрану обмањујућег оглашавања у вези
ценом или начином обрачуна цене, као и условима продаје робе
или условима пружања услуга
оглашивач не поштује забрану обмањујућег оглашавања у вези
са пословним подацима, својствима и правима оглашивача, као
што су:
-његов идентитет и имовина
-његове квалификације
-комерцијална својина или право интелектуалне својине
-награде и признања која је добио оглашивач
оглашивач који врши упоредно оглашавање којим се у смислу
самог поређења, посредно или непосредно, идентификује
конкурент, односно његова роба или услуга, НЕ ПОШТУЈЕ ТЈ:
-НЕ пореди робу или услуге намењене задовољавању истих
потреба или исте сврхе
објективно НЕ пореди једно или више материјалних,
релевантних, проверљивих и репрезентативних својстава тих
роба или услуга, што може да укључује и цену
омаловажава И обезвређује жиг, трговачки назив, ознака
географског порекла или друга ознака по којом се конкурент
препознаје или издваја, његова роба или услуге, активности или
околности у којима се конкурент налази
злоупотребљава углед конкурента, његовог жига, трговачког
назива, или друга ознака по којој се конкурент препознаје или
издваја, или ознака порекла конкурентског производа
-уноси забуну у погледу идентитета оглашивача у односу на
конкурента, као и забуну у погледу робе или услуга, жигова,
трговачког назива или друге ознаке по којој се препознају или
издвајају оглашивач и његов конкурент

опасне хемикалије у продајном простору се НЕ држе одвојено од
хемикалија са којима могу реаговати,како би се онемогућила
њихова међусобна хемијска реакција
ормани и полице на којима се држе опасне хемикалије НИСУ
израђени од материјала отпорних на опасне хемикалије
продавац НИЈЕ упознат са подацима из безбедносног листа са
етикете опасне хемикалије
*продајни простор у којем се продају опасне хемикалије НИЈЕ
прописно обележен Обавештењима
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* Обавештења СЕ НЕ налазе постављена на видном месту где се
продају опасне хемикалије

●

Туристичка инспекција
Разлог представке

Туристичке услуге

Угоститељске услуге

Опис угрожавања/повреде
● надзирани субјекат обавештење о локалном представнику или
локалној агенцији организатора, од које по потреби може да
затражи помоћ, броју телефона за хитне случајеве и другим
подацима ради непосредног контакта са организатором,
потрошачу НИЈЕ доставио приликом закључења уговора о
туристичком путовању, а најкасније пре отпочињања
туристичког путовања
● надзирани субјекат обавештење о обавези достављања
података, који омогућавају непосредан контакт са
малолетником који путује или борави у иностранству без
пратње родитеља или старатеља, као и о имену, адреси и броју
телефона лица одговорног за малолетника у месту боравка у
иностранству, потрошачу НИЈЕ доставио пре закључења
уговора о туристичком путовању, а најкасније 14 дана пре
поласка на туристичко путовање
● надзирани субјекат на продајном месту није видно истакао
обавештење о начину и месту пријема рекламација и да ли је
обезбедио присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у
току радног времена
● надзирани субјекат не води нити чува евиденцију примљених
рекламација најмање две године од дана подношења
рекламација потрошача
● надзирани субјекат није потрошачу издао писану потврду или
електронским путем потврдио пријем рекламације, односно
саопштио број под којим је заведена његова рекламација у
евиденцији примљених рекламација
● надзирани субјекат најкасније у року од осам дана од дана
пријема рекламације, писаним или електронским путем није
одговорио потрошачу на изјављену рекламацију
●

надзирани субјекат на улазу у угоститељски објекат није
истакао ценовник хране и пића

54

●

●
●

●

●

●

●

Туристичке агенције
организатори
путовања

Туристичке агенције
посредници

надзирани субјекат, уколико је у објекту омогућена употреба
средстава на даљину, поред тог средства није истакао цену
употребе по јединици времена или продајну цену једног
коришћења
надзирани субјекат услужује алкохолна пића лицима млађим од
18 година
надзирани субјекат на продајном месту није видно истакао
обавештење о начину и месту пријема рекламација и да ли је
обезбедио присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у
току радног времена
надзирани субјекат не води евиденцију примљених рекламација
и да ли је чува најмање две године од дана подношења
рекламација потрошача
надзирани субјекат најкасније у року од осам дана од дана
пријема рекламације, писаним или електронским путем не
одговара потрошачима на изјављене рекламације
одговор на изјављене рекламације не садржи одлуку да ли
надзирани субјекат прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву
потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације
и да ли тај рок није дужи од 15 дана од дана подношења
рекламације
надзирани субјекат не поступа у складу са одлуком, предлогом
и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну
сагласност потрошача

●надзирани субјекат не ангажује током целог туристичког
путовања најмање једног туристичког пратиоца или туристичког
водича за туристичку групу, а по превозном средству којим се
обавља услуга превоза
●надзирани субјекат не ангажује представника на туристичкој
дестинацији за туристичку групу, ако на дестинацији нису
ангажована лица туристички пратиоц или водич
●надзирани субјекат за оне путнике, који не чине туристичку
групу, није омогућио контакт за хитне случајеве са одређеним
локалним представником или агенцијом
●надзирани субјекат не продаје туристичко путовање под истим
условима као и организатор путовања
●надзирани субјекат, који продаје туристичко путовање
организатора путовања, у програму путовања и потврди о
путовању није назначио својство у коме наступа, број и
категорију лиценце организатора путовања, као и број рачуна
организатора путовања
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●
●
●
Туристичка
путовања за
сопствене потребе

●

●

●

●
●
●
●

●
Објекти домаће
радиности

●

●

●
●

Сеоска туристичка
домаћинства

●

надзирани субјекат не организује путовања само за своје
чланове, односно кориснике
надзирани субјекат не организује путовања у складу са својим
статутом
надзирани субјекат не организује путовања без сврхе стицања
добити
надзирани субјекат не реализује само путовања која су
предвиђена Планом путовања и којима се остварују циљеви
утврђени оснивачким актом, односно Статутом
надзирани субјекат свако путовање није пријавио туристичкој
инспекцији најкасније пет радних дана пре отпочињања
путовања
Физичко лице пружа услуге смештаја у објектима смештајних
капацитета преко 30 индивидуалних лежајева, за преко 30
корисника
Физичко лице у угоститељском објекту домаће радиности не
пружа само угоститељске услуге смештаја
Физичко лице на улазу у објекат није видно истакао своје име и
презиме, као и контакт телефон
физичко лице, које непосредно пружа угоститељске услуге, не
издаје посебан рачун
надзирани субјекат на улазу у категорисани угоститељски
објекат није истакао видно ознаку категорије, односно посебног
стандарда који се у њему пружа, утврђену решењем
надзирани субјекат у угоститељском објекту не одржава
простор, просторије и опрему према прописаним минималнотехничким и санитарно-хигијенским условима и пружа услуге
према стандардима за врсту објекта у којој обавља делатност и
за категорију која му је одређена решењем
надзирани субјекат у писаном, говорном, визуелном или
електронском обавештавању не користи тачно врсту и
категорију угоститељског објекта, која му је одређена решењем
надзирани субјекат није истакао цене смештаја или одлуком
утврдио цене услуга и кориснику услуга омогућио увид у исте
на јасан и лако уочљив начин
надзирани субјекат се не придржава истакнутих, односно на
другом месту објављених цена
надзирани субјекат није утврдио и истакао кућни ред у свим
смештајним јединицама
физичко лице не пружа угоститељске услуге у сеоском
туристичком домаћинству у објектима смештајних капацитета
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●

●

●

●

●

●

●
●

●
Наутичка делатност

до 30 индивидуалних лежајева лежајева, за највише 30
корисника услуга
уговор закључен између физичког лица и посредника, уколико
физичко лице врши продају смештајних капацитета у
угоститељском објекту сеоског туристичког домаћинства,
нарочито не садржи: име и презиме физиког лица,његову
адресу, број и датум издавања решења о категоризацији, назив
органа који је издао решење, рок важења решења, податке о
врсти смештајног објекта и податке о броју индивидуалних
лежаја, односно врсти лежаја
физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском
туристичком домаћинству у оквиру истог пружа угоститељске
услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној
опреми за камповање, преко 20 камп парцела, за преко 30
корисника
простор на отвореном у привремено постављеној опреми за
камповање
не испуњава прописане минимално-техничке
услове
На улазу у угоститељски објекат није видно истакнута ознака
категорије односно посебног стандарда који се у њему
пружа,утврђену решењем надлежног органа јединице локалне
самоуправе
У писаном, говорном, визуелном или електронском
обавештавању нетачно користи категотију угоститељског
објекта која му је одређена решењем надлежног органа
јединице локалне самоуправе
угоститељ/физичко лице није истакао цене смештаја и других
услуга или одлуком утврдио цене услуга и кориснику услуга
омогућио увид у исте
Физичко лице лице на улазу у објекат није видно истакао своје
име и презиме, као и контакт телефон
физичко лице за пружене услуге не издаje посебан рачун за
пружене услуге смештаја,припремања и услуживања хране,
пића и напитака физичко лице не плаћа боравишну таксу у
утврђеном годишњем износу на прописан начин

надзирани субјекат на улазу у објекат наутичког туризма није
видно истакао пословно име, седиште и матични број, а на улазу
у огранак, односно издвојено место, пословно име, седиште,
матични број и назив или ознаку огранка, односно издвојеног
места
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●

●
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●

●

Ловнотуристичка
делатност

●

●
●

●

Заштита
становништва од

●

надзирани субјекат на улазу у објекат наутичког туризма није
видно истакао назив објекта и врсту објекта наутичког туризма,
према претежној врсти услуга које се у њему пружају
надзирани субјекат на улазу у објекат наутичког туризма није
видно истакао радно време и да ли га се придржава у свом
пословању
надзирани субјекат сваку промену регистрованог податка о
седишту и огранку, односно издвојеном месту није пријавио
одговарајућем регистру у року од седам дана
надзирани субјекат у прихватном објекту наутичког туризма не
одржава простор, просторије и опрему и пружа услуге према
прописаним
минимално-техничким
условима,
као
и
стандардима за врсту објекта у којој обавља делатност и за
категорију која му је одређена решењем министра
надзирани субјекат на улазу у објекат ловног туризма није
видно истакао пословно име, седиште и матични број, а на улазу
у огранак, односно издвојено место, пословно име, седиште,
матични број и назив или ознаку огранка, односно издвојеног
места
надзирани субјекат на улазу у објекат ловног туризма није
видно истакао назив објекта и врсту објекта ловног туризма,
према претежној врсти услуга које се у њему пружају
надзирани субјекат на улазу у објекат ловног туризма није
видно истакао радно време и да ли га се придржава у свом
пословању
надзирани субјекат није сваку промену регистрованог податка
о седишту и огранку, односно издвојеном месту пријавио
одговарајућем регистру у року од седам дана
надзирани субјекат на улазу у ловачку вилу није видно истакао
ознаку категорије утврђену решењем министра
надзирани субјекат у објекту ловног туризма није видно
истакао правила, односно услове и начин коришћења ловишта
и других услуга ловног туризма
надзирани субјекат у објекту ловног туризма не одржава
простор, просторије и опрему и пружа услуге према прописаним
минимално техничким и санитарно-хигијенским условима, као
и стандардима за врсту објекта у којој обавља делатност и за
категорију која му је одређена решењем министра
надзирани субјекат у простору у коме обавља делатност мије
спровео забрану пушења у складу са Законом
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изложености
дуванском диму

●
●
●

надзирани субјекат није на прописани начин истакао знак
забране пушења
одговорно лице надзираног субјекта није на прописан начин
истакло име лица задуженог за контролу забране пушења
облик и садржај знака забране пушења које користи
надзирани субјекат није у складу са одредбама Правилника

Инспекција за електронске комуникације
Разлог
представке

Опис угрожавања/повреде
●
●

Коришћење
радиофреквенцијско
г спектра на
основу
појединачне
дозволе

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Обавезе
оператора и
заштита права
корисника

●
●
●
●
●
●
●

За радио-станицу није прибављено решење надлежног органа о
одобрењу извођења радова
За радио-станицу није прибављена одлука надлежног органа којом
се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину,
односно одлука надлежног органа о давању сагласности на студију о
процени утицаја на животну средину
За радио опрему и телекомуникациону терминалну опрему (РиТТ)
није прибављена Потврда о усаглашености издата од стране
именованог тела
Радио-станица не ради у фреквентном опсегу предвиђеном дозволом
Предајник се не налази на локацији предвиђеном дозволом
Вредност снаге није у складу са дозволом
Антенски систем није у складу са дозволом
8. Није извршен технички преглед радио-станице
Оператор није доставио РАТЕЛ-у обавештење о отпочињању,
промени или окончању делатности
Оператор није доставио РАТЕЛ-у годишњи извештај о параметрима
квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и
мрежа
Оператор није доставио РАТЕЛ-у податке о приходу оствареном од
делатности електронских комуникација за претходну пословну
годину
Оператор није доставио органу надлежном за заштиту података о
личности евиденцију о захтевима за приступ задржаним подацима у
току једне календарске године
Оператор не закључује уговор са корисником у писаној форми
Уговор не регулише спецификацију услуга (садржај пакета)
Уговор не регулише податке о могућности за упућивање позива
службама за хитне интервенције
Уговор не регулише минимални ниво квалитета пружања услуга
Уговор не регулише време потребно за отпочињање коришћења
услуга
Уговор не регулише понуђене услуге одржавања и подршке
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●
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●
●
●
●
Обавезе
оператора
услуга са
додатом
вредношћу

●
●

●
●

Уговор не регулише одредбе о поступању са подацима о личности
(нарочито у вези са јавним телефонским именицима), подацима о
саобраћају и подацима о локацији, током трајања и након престанка
уговорног односа
Уговор не регулише податке о ценама и тарифама, као и начинима на
које се могу добити актуелне информације о свим примењеним
тарифама
Уговор не регулише рок важења уговора, као и услове под којима се
уговор продужава, односно раскида
Уговор не регулише накнаде и услове враћања средстава за случај
непридржавања уговореног нивоа квалитета услуга
Уговор не регулише начин за подношење и решавање приговора
Уговор не регулише мере које оператор може применити ради
одржавања безбедности и интегритета својих мрежа и услуга, као и
контроле недозвољеног садржаја
17. Оператор услове уговора и ценовник није учинио јавно
доступним на погодан начин
Оператор не води евиденцију о услузи и не чува податке у складу са
Правилником о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу
Корисник, пре почетка коришћења услуге, није обавештен о врсти и
садржини услуге, цени и начину наплате
Корисник није обавештен о начину обустављања коришћења услуге
Кориснику није обезбеђено да, без наплате обавештења, буде
информисан о сваком износу већем од 2000 динара потрошеном за
позив према броју за услугу или да прекине позив када његово
трајање достигне 15 минута, односно након 100
послатих/примљених СМС порука, у зависности од тога која
околност пре наступи
За услуге које пружају садржај намењен искључиво одраслим
лицима, није обезбеђено укључивање поруке упозорења
6. Кориснику није омогућено подношење приговора

Инспекција за поштанске услуге
Разлог
представке

Опис угрожавања/повреде
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Курирске услуге ●

●
●
●
●
●

●
●
●

Hадзирани субјект не обавља поштанске услуге у складу са издатом
дозволом (одобрењем)
Hадзирани субјект не поседује јавно доступне посебне услове за
обављање поштанских услуга
Hадзирани субјект у сваком пословном простору у коме обавља
делатност не поседује видно истакнут ценовник за обављање
поштанских услуга
Hадзирани субјект не обавља поштанске услуге у складу са ценовником
за обављање поштанских услуга оператора
Kапацитет центара за прераду пошиљака надзираног субјекта не
задовољава потребе технолошких процеса за територију на којој се
обавља делатност
Посторије надзираног субјекта за прераду пошиљака нису обезбеђене
видео надзором
Просторије надзираног субјекта за прераду пошиљака нису обезбеђене
видео надзором
Нaдзирани субјекат на свакој примљеној поштанској пошиљци није
читко и јасно означио назив и идентификациони знак оператора
Нa свакој поштанској пошиљци није читко и јасно означен назив,
односно име и презиме примаоца, пуна адреса или адресни код
примаоца или ознака на основу које се неспорно може утврдити
прималац
Примљени пакети немају на себи или на документу који их прати
означен опис садржине
Примљени пакети немају на себи означену масу у кg и/или g
Примљене пошиљке и документа која се на њих односе нису означени
датумом пријема
Надзирани субјект у случају неуспеле доставе не оставља извештај о
приспећу поштанске пошиљке
Приликом пријема, пошиљаоцу не издаје потврда о пријему која мора
да садржи све елементе на основу којих се може утврдити идентитет
пошиљке, датум пријема, маса, вредност, наплаћена поштарина и
посебне услуге
Надзирани субјект не обавља пријем, пренос или уручење поштанских
пошиљака чија је садржина забрањена
Надзирани субјект у простору нема поштанске пошиљке чија је
садржина оштећена
Надзирани субјект у случају губитка, потпуног или делимичног
оштећења поштанске пошиљкене извршава надокнаду
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Експресне
услуге

●
●
●
●
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Спречавање
прања новца и
финансирања
тероризма

●
●
●
●

Просторије у којима се непосредно пружају поштанске нису
опремљене најмање једним пријемним местом (шалтером
Просторије у којима се непосредно пружају поштанске услугенису
физички одвојене од просторија у којима се обављају послови у вези са
другим технолошким фазама, као што суотпрема, прерада, царињење и
др.
У просторијама, у којима се непосредно пружају поштанске услуге, нису
јавно доступни посебни услови за обављање поштанских услуа
Сваки шалтер сталне ЈПМ не поседује један рачунар са штампачем,
поштанску вагу и поштански жиг)
У просторијама, у којима се непосредно пружају поштанске услуге, нису
јавно доступни упутство о начину паковања садржине и затварања
поштанских пошиљака и званичан ценовник
Поштански оператер нема обезбеђен простор за смештај вредносних
пошиљки
Надзирани субјект не обавља поштанске услуге у складу са издатом
дозволом (лиценцом)
Надзирани субјект не поседује јавно доступне посебне услове за
обављање поштанских услуга
Надзирани субјект не поступа у складу са посебним условима за
обављање поштанских услуга
Надзирани субјект на улазу у простор у коме обавља делатност не
поседује видно истакнут назив и поштански број
Надзирани субјект није одредио и на уобичајен начин објавио радно
време са корисницима поштанских услуга
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Резервисане
поштанске
услуге,
нерезервисане
поштанске
услуге

● Просторије ЈПМ надзираног субјекта нису опремљене најмање једним
шалтером за опслуживање корисника
● Просторије ЈПМ у којима непосредно пружају услуге корисницима нису
физичкио двојене од просторија у којима се обављају послови у вези
сдругимтехнолошкимфазама, као што су отпрема, прерада, царињење и
др.
● Надзирани субјект рачуноводствено не прати резервисане поштанске
услуге одвојено од нерезервисаних поштанских услуга
● Надзирани субјект у оквиру нерезервисаних поштанских услуга није
обезбедио рачуноводствено праћење универзалне поштанске услуге,
одвојено од поштанских услуга које нису универзална поштанска
услуга
● Надзирни субјекат приходима од резервисаних поштанских услуга не
субвеционише поштанске услуге који нису универзална поштанска
услуга
● Надзирани субјект није обезбедио алокацију трошкова за сваку
поштанску услугу
● Надзирани субјект заједничке трошкове који се не могу приписати
директно појединачним услугаманије распоредио на основу: директне
анализе извора/ индиректног повезивања са другим категоријама
трошкова/ општег показатеља одређеног и израчунатог посебно за
резервисане, а посебно за нерезервисане услуге
● Надзирани субјект не пружа уневрзалну поштанску услугу у складу са
званичним ценовником за обављање универзалне поштанске услуге

Инспекција за информациону безбедност
Разлог представке

ИКТ системи од
посебног значаја

Опис угрожавања/повреде
Није донет Акт о безбедности
Акт о безбедности није донет у складу са постојећим прописима
Нису примењене одговарајуће мере
Није извршена годишња провера усклађености примењених мера
заштите
● Извештај о годишњој провери ИКТ система од посебног значаја није
сачињен у складу са прописима
●
●
●
●

63

●

●
●
●
●
Пружаоци услуга
од поверења
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Пружаоци
класификованих
услуга од
поверења

●
●
●
●

Пружалац услуге немају запослене који поседују неопходну стручност,
искуство и квалификације за примену административних и
управљачких процедура које одговарају домаћим и међународним
стандардима
Пружалац услуге није осигуран од ризика одговорности за штету
насталу вршењем услуге квалификоване услуге од поверења, у складу
са прописима
Пружалац услуге не користи сигурне уређаје и производе који су
заштићени од неовлашћене промене и гарантују техничку безбедност
и поузданост процеса које подржавају
Пружалац услуге не користи сигурне системе за чување података који
су му поверени
Пружалац услуге не спроводи мере против фалсификовања и крађе
података
Пружалац не чува у одговарајућем временском периоду све
релевантне информације које се односе на податке који су креирани
или примљени од стране пружаоца
Пружалац не води ажурну, тачну и безбедним мерама заштићену базу
података издатих електронских сертификата
Пружалац нема ажуран план завршетка радакоји осигурава
континуитет квалификованих услуга од поверења
Пружалац нема Опште услове за пружање услуга, у складу са
прописима, који су јавно објављени
Пружалац није донео у складу са прописима Политику пружања
услуге, Практична правила за пружање услуга и Политику
информационе безбедности
Припрема докумената за поуздано електронско чувањене испуњава
прописане услове
Поуздано електронско чување не испуњава прописане услове
Пружалац не проверава идентитет корисника ради издавања
средстава електронске идентификације складу са нивоом шеме коју
пружа
Пружалац не испоручује средство електронске идентификације на
начин који осигурава испоруку само лицу којем је намењено
Пружалац не спроводи аутентикациони механизам за шему
електронске идентификације у складу са нивоом шеме коју пружа
Пружалац не испуњава техничке, организационе и безбедносне
услове за издавање шема електронске идентификације
Средства за електронску идентификацију не испуњавају прописане
услове

Инспекција за заштиту животне средине
Разлог представке
Заштита од хемијског
удеса код Севесо
постројења

Опис угрожавања/повреде
● Непостојање прописаних докумената Извештаја о безбедности и
Плана заштите од удеса код СЕВЕСО оператера вишег реда и
Политике превенције удеса код СЕВЕСО оператера нижег реда
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● Не предузимање мера за спречавање хемијског удеса и
ограничавања итицаја тог удеса на живот и здравље људи и
животну средину
● Неадекватнo спровођење мера превенције из докумената СЕВЕСО
оператера вишег/нижег реда
● Неадекватан систем управљања безбедношћу

Контрола управљања
хемикалијама и
биоцидним
производима

● Биоцидни производ није уписан у Привремену листу биоцидних
производа
● Биоцидни производ не ставља у промет у складу са условима за
стављање у промет из решења о упису биоцидног производа у
привремену листу
● Хемикалија није уписана у Регистар хемикалија у прописаном
року
● Хемикалија и одређен производ који се стављају у промет није
класификован, обележен и пакован у складу са прописима
● Не води се прописана евиденција и не прикупљају се прописани
подаци о хемикалији
● Нису испуњене прописане обавезе у вези са садржајем,
ажурирањем и доставањем безбедносног листа
● Није обезбеђен саветник за хемикалије
● Не поступа се у складу са забранама и ограничењима
● Не подноси се захтев за спровођење PIC поступка
● Врши се стављање у промет и коришћење нарочито опасних
хемикалија без дозволе
● Не поступа се у складу са прописаним обавезама о детергенту
●
●
●

Заштита од
нејонизујућих
зрачења

●

●

●

Нису испуњени прописани услови за коришћење извора
нејонизујућих зрачења
Непоседовање решења о испуњености услова за коришћење
извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса
Непоседовање стручне оцене оптерећeња за коришћење извора
нејонизујућих зрачења сачињену од стране овлашћеног правног
лица за систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења
у животној средини
Нису обезбеђена прописана испитивања зрачења извора
нејонизујућих зрачења у животној средини (прво мерење и
периодична испитивања)
Не води се прописана евиденција о изворима нејонизујућих
зрачења од посебног интереса и није одређено лице одговорно
за примену мера заштите од нејонизујућих зрачења
Не води се евиденција и не чува се документација о извршеним
испитивањима нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса у животној средини
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●

●

●

●

●

Област процене
утицаја на
животну средину

Област интегрисаног
спречавање и
контроле загађивања
животне средине

Не обавештава се министарство о ванредном догађају, а за
територију аутономне покрајине и надлежни орган аутономне
покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове заштите животне средине у прописаном
року
Непоседовање решења о испуњености услова за вршење
испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од
посебног интереса у животној средини
Непоседовање решења о испуњености услова за вршење
систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у
животној средини
Нису испуњени прописани услови у погледу кадра, опреме,
простора и одговарајућих акредитација за лабораторије и
методе мерења и процене
Извештаји о резултатима систематског испитивања нивоа
нејонизујућих зрачења у животној средини се не достављају
министарству, односно надлежном органу аутономне
покрајине у прописаном року

*Напомена:
За послове који се односе на праћење и анализу здравственог стања
и процену ризика по здравље становништва надлежни су
институти и заводи за јавно здравље за територију за коју су
основани у складу са одредбама Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16) и одредбама Правилника о
ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне
средине и здравља становништва („Службени гласник РС”, бр.
34/19)
● Не поседовање сагласност на студију о процени утицаја
пројекта, односно студију о процени утицаја затеченог стања
или одлуке да није потребна студија утицаја
● Не извршење мера заштите животне средине у току извођења
пројекта и у току рада пројекта
● Не извршење мера заштите животне средине од удеса
● Нередовно праћење утицаја на животну средину пројекта
● Не извршење мера заштите животне средине након трајног
престанка рада објекта
● Непоседовање интегрисане дозволе за постројења за која је
њено поседовање прописано
● Неиспуњавање услова који су прописани интегрисаном
дозволом, а односе се на:
● загађивање ваздуха
● отпадне воде
● заштиту земљишта и подземних вода
● управљање отпадом
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● буку и вибрације
● систем управљања заштитом животне средине, коришћење
ресурса и на прелазне начине рада постројења
● трајни престанак рада постројења/активности или његових
делова

Заштита ваздуха

● Необавештавање надлежног органа о битној промени која је
настала у раду постројења
● Неспровођење континуалног мерења емисије загађујућих
материја за емитере који испуњавају услове за ту врсту мерења
и не поседовање сагласности министарства за континуална
мерења емисије
● Непоседовање извештаја о годишњем испитивању исправности
свих аутоматских мерних уређаја
● Непоседовање извештаја о извршеној калибрацији аутоматског
мерног система
● Непоседовање дневног, месечног и годишњег извештаја о
мерењу
● Непоседовање евиденције о раду уређаја за спречавање или
смањивање емисије загађујућих материја
● Недостављање Извештаја о годишњем билансу емисија у
ваздух, за све испусте отпадних гасова
● Недостављање месечних и годишњи извештаја аутоматског
мерног система, тромесечно и годишње
● Недостављање извештаја о повременим мерењима емисије
● Неспровођење периодичног мерења емисије за емитере за које
не постоји обавеза континуалног мерења емисије загађујућих
материја
● Непостављање мерног места мерно у складу са захтевима и
препорукама стандарда СРПС ЕН 15259
● Непредузимање потребних мера за смањивање емисије нивоа
загађујућих материја
● Неадекватно поступање са супстанцама које оштећују озонски
омотач и флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште као
и призводима који садрже те супстанце или су помоћу њих
произведени
● Неадекватно поступање у циљу заштите ваздуха код
бензинских станица
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●
●
●
Заштита од буке

●

●

●

Заштита вода

●
●
●

Заштита земљишта

Неспровођење услова и мера заштите од буке у животној
средини
Непоседовање извештаја овлашћене стручне организације о
мерењу буке у животној средини
Коришћење извора буке или вршење делатности и других
активности које представљају извор буке, на одређеном
подручју, односно у одређеној акустичкој зони изнад
прописаних граничних вредности
Коришћење машина, опреме и уређаја који немају податке о
звучној снази коју емитују под одређеним условима употребе
Неадекватно поступање са отпадним водама у смислу
испуштања у реципијент или канализацију, загађујућих
супстанце изнад прописаних граничних вредности
Неадекватно поступање са отпадним водама у смислу
испуштања у површинске воде, хазардних и загађујућих
супстанце изнад прописаних граничних вредности
Неадекватно поступање са отпадним водама у циљу спречавања
доброг еколошкох или хемијског статуса стајаће воде
Неспровођење Акционог плана за постепено достизање
граничних вредности емисије загађујућих материја у воде
Непоседовање уређаја за мерење количине отпадних вода и не
испитивање параметара квалитета отпадних вода и
достављања извештаја о извешеним мерењима

● Неадекватно управљање, односно одрживо коришћење и
заштита земљишта, према стратешким документима и
условима и утврђеним мерама
● Неадекватно спровођење мера и услова заштите земљишта
прописани планским документима
● Нису прибављени резултати квалитета земљишта пре почетка
обављања активности код пројеката за које није потребна
израда студије процене утицаја на животну средину, а могу
имати утицаја на земљиште
● Годишњи програм није донет и на исти није прибављена
сагласност
● 5.Недостављање извештаја Министарству о спровођењу
Годишњег програма;
● 6.Неадекватно испуштање загађујућих, штетних и опасних
материја, отпадне воде или енергија у земљиште или на
земљиште
● Неспровођење санације, ремедијације и рекултивације
земљишта у складу са пројектима;
● Неспровођење мониторинга земљишта у складу са законом
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● Hедостављање извештаја о мониторингу
● Невођење Катастра контаминираних локација на прописан
начин
● Непоседовање пројекта санације и рекултивације у складу са
прописаним услова

Неадекватно управљање отпадом
Не сачини план управљања отпадом и организује његово
спровођење, у складу са законом
● Не прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају
промене технологије, промене порекла сировине, других
активности које би утицале на промену карактера отпада и чува
извештај најмање пет година
● Не прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе
прибављања дозволе у складу са овим законом
● Не обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом
● Не сакупља настали отпад одвојено и разврстава га у складу са
потребом будућег третмана, у количини, односно проценту који
је утврђен националним циљевима
● Не складишти отпад на начин који не утиче на здравље људи и
животну средину и обезбеди услове да не дође до мешања
различитих врста отпада, као ни мешања отпада са водом
● Не преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом
ако није у могућности да организује поступање са отпадом у
складу са овим законом
● Не води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или
одлаже
● Не одреди лице одговорно за управљање отпадом
● Не обавља транспорт у складу са дозволом за превоз отпада и
захтевима који регулишу посебни прописи о транспорту
(АДР/РИД/АДН и др.)
● Не води евиденцију о сваком транспорту отпада и пријављује
транспорт опасног отпада, у складу са законом;
● Неадекватно постројење за третман отпада
● Неадекватна депонија за отпад
● Не врши бесплатно преузимање отпада од секундарне или
терцијалне амбалаже на захтев крајњег корисника
● Не врши бесплатно преузима амбалажни отпад, који није
комунални отпад, а потиче од примарне амбалаже, на захтев
крајњег корисника
●
●

Контрола управљања
отпадом (отпад и
амбалажни отпад)
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● Није обезбедио одређен простор за за преузимање, сакупљање,
разврставање и привремено складиштење амбалажног
отпада,уколико годишња количина таквог амбалажног отпада
прелази прописану количину
● Није
обезбедио
преузимање,
сакупљање,
поновно
искоришћење, рециклажу или одлагање амбалажног отпада на
прописан начин
● Није за комунални амбалажни отпад и амбалажни отпад који
није комунални закључио уговоре са оператером који обавља
делатност управљања амбалажним отпадом
● Није прибавио дозволу за сопствено управљање амбалажним
отпадом
● Не поступа у складу са условима утврђеним у дозволи
● Није доставио у законом прописаном року годишњи извештај
Агенцији за заштиту животне средине
● Неадекватан система управљања амбалажним отпадом
● Неадекватно поступање крајњег корисника амбалажног отпада

Заштита природе

● Непоступање Управљача заштићених подручја у складу са
Планом и Програмом управљања заштићеним подручјем
● Непоступање корисника заштићених подручја у складу са
Планом управљања и Условима заштите природе
● Непоступање субјеката који се баве сакупљањем, унутрашњим
и прекограничним прометом заштићених дивљих биљних и
животињских врста и гљива, у складу са дозволом за
сакупљање, увоз и извоз
● Непоступање држалаца заштићених дивљих животињских
врста у заточеништву у склaду са прописаним условима
● Непоступање зоолошких вртова складу са прописаним
условима и дозволом за рад
● Убијање, повређивање, узимање из природе јединки
заштићених или строго заштићених врста животиња
● Нелегално држање јединки заштићених или строго заштићених
врста животиња у заточеништву
● Наношење штете физичким лицима од стране заштићене врсте
животиња

Инспекција за рибарство
Разлог представке
●

Опис угрожавања/повреде
Неуплаћивање накнаде за коришћење рибарског подручја
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Заштита и одрживо
коришћење рибљег
фонда

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Неадекватно обележавање рибарског подручја
Неадекватна стручна и рибочуварска служба
Неадекватно спровођење програма управљања рибарским
подручјем
Неадекватна припрема годишњег и финалног извештаја о
коришћењу рибарског подручја
Неиспуњеност услова за обављање привредног риболова
Неиспуњеност услова за обављање рекреативног риболова
Неиспуњеност услова за обављање риболова у научноистраживачке сврхе и електрориболов
Незаконит промет рибе
Незаконито обезбеђења и утрошак средстава намењених за
финасирање заштите и одрживог коришћења рибљег фонда
Неадекватно
спровођење
Програма
управљања
у
заштићеним подручјима
Неадекватно порибљавање
Обављање селективног риболова у супротности са законом и
дозволом министарства
Несапровођење едукације рекреативних риболоваца
Неусклађеност Програма управљања рибарским подрујем са
Планом упрвљања заштићеним подручјем
Загађивања риболовне воде штетним и опасним материјама
Недостављање годишњег и месечних извештаја о улову рибе
привредног рибара
Неиспуњеност услова за издавње дозволе за привредни
риболов
Неиспуњеност услова за издавње дозволе за рекреативни
риболов
Неиспуњеност услова за изградњу и реконструкцију
водопривредних, енергетских и других објеката на
риболовној води
21. Неадекватна организације спортско
риболовних
такмичења

Рударско-геолошка инспекција
Разлог представке
Примењена
геолошка
истраживања
минералних
сировина(течних,

Опис угрожавања/повреде
● Надзирани субјект који обавља експлоатацију минералних
сировина НИЈЕ прибављено одобрење за узимање
технолошке пробе у процесу геолошких истраживања
минералних сировина на истражном простору
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гасовитих и чврстих
)
-Истражна поља

● НЕ поседује Пројекат примењених геолошких истраживања
минералних сировина израђен у складу са законском
регулативом
● Пројекат примењених геолошких истраживања минералних
сировина није израдило правно лице регистровано у складу
са законом
● за Пројекат примењених геолошких истраживања НИЈЕ
прибављена потврда о Техничкој контроли
● НИЈЕ израђен Извештај Стручног надзора
● НИЈЕ израђен Годишњи извештај о резултатима геолошких
истраживања
● НИЈЕ израђен Завршни извештај о резултатима изведених
истраживања
● НИЈЕ израђен Елаборат о ресурсима и резервама минералних
сировина
● НИЈЕ
оформљена Књига о стању ресурса и резерви
минералних сировина
● истражни геолошки радови се НЕ изводе у складу са
одобреним Пројектом истраживања
● у року НИЈЕ пријављен почетак извођења геолошких
истраживања /геолошких истражних радова органу који је
издао одобрење са доказом о пријави
● у року НИЈЕ пријављен почетак извођења геолошких
истраживања надлежним органима локалне самоуправе са
доказом и пријави
● геолошке истражне радове НЕ изводи правно лице
регистровано за делатност геолошких истраживања
● НИЈЕ именован Руководиоц геолошких истраживања
● НИЈЕ именован Стручни надзор
● НИЈЕ плаћена накнада за одобрена примењена геолошка
истраживања са доказом о плаћању
● НЕ води се евиденција о изведеним геолошким истражним
радовима
● НИЈЕ враћено земљиште на којем су изведени истражни
радови у првобитно стање
● Носиоц истраживања (послодавац) НИЈЕ на прописан начин
обезбедио спровођење мера безбедности и здравља на раду у
току извођења геолошких истражних радова
● послодавац/носиоц истраживања општим актом, односно
колективним уговором или уговором о раду НИЈЕ утврдио
права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
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● послодавац - носиоц истраживања – НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
● извођач геолошко/рударских радова НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
● послодавац - носиоц истраживања - актом НИЈЕ у писменој
форми одредио лице за безбедност и здравље на раду
● послодавац НИЈЕ израдио прописани елаборат о уређењу
градилишта
● послодавац НИЈЕ издао запосленом на употребу средства и /
или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
● послодавац НИЈЕ извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
● послодавац НИЈЕ извршио периодичну
проверу
оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана претходне провере, а на
осталим радним местима најкасније у року од четири године
од дана претходне провере
● послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним местима
задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање
ризика
Примењена
●
геолошка
истраживања
ресурса подземних
●
вода
и
геотермалних
ресурса
●

●

●
●

надзирани субјект НЕ поседује решење надлежног органа о
утврђеним и овереним резервама подземних вода
/геотермалних ресурса
НЕ поседује пројекат примењених геолошких истраживања подземних вода / геотермалних ресурса у складу са
законском регулативом
пројекат примењених геолошких истраживања - подземних
вода геотермалних ресурса НИЈЕ урадило правно лице
регистровано у складу са законом
за пројекат примењених геолошких истраживања подземних вода/геотермалних ресурса НИЈЕ прибављена
потврда о Техничкој контроли
НИЈЕ израђен извештај Стручног надзора
НИЈЕ израђен Годишњи извештај о резултатима геолошких
истраживања
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НИЈЕ израђен Завршни извештај о резултатима изведених
истраживања
НИЈЕ израђен Елаборат о утврђеним и овереним ресурсима и
резервама подземних вода и хидрогеотермалних ресурса
Да ли оформљена књигу о стању ресурса и резерви
подземних вода и геотермалних ресурса
истражни геолошки радови се НЕ изводе сходно одобреном
Пројекту истраживања
НИЈЕ у року пријављен почетак извођења геолошких
истраживања/геолошке истражне радове
у року НИЈЕ пријављен почетак извођења геолошких
истраживања/геолошке истражне радове надлежном органу
који је издао одобрење са доказом о пријави
извођач геолошких истражних радова НИЈЕ регистрован за
делатност геолошких истраживања у складу са законском
регулативом
уговором НИСУ ангажовани подизвођачи појединих
геолошких истражних радова
ангажовани подизвођач правно лице НИЈЕ регистровано за
делатност геолошких истраживања
НИЈЕ именован Руководиоц геолошких истраживања
НИЈЕ именован Стручни надзор
НИЈЕ плаћена накнада за одобрена примењена геолошка
истраживања са доказом о плаћању
НЕ води се евиденција о изведеним геолошким истражним
радовима
у току трајања истраживања на прописан се НЕ начин чува
извештај и другу геолошку техничку и другу документацију
Носиоц истраживања (послодавац) НИЈЕ на прописан начин
обезбедио спровођење мера безбедности и здравља на раду у
току извођења геолошких истражних радова
послодавац/носиоц истраживања НИЈЕ општим актом,
односно колективним уговором или уговором о раду утврдио
права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
послодавац - носиоц истраживања – НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
извођач геолошко/рударских радова НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
послодавац - носиоц истраживања – НИЈЕ актом у писменој
форми одредио лице за безбедност и здравље на раду
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Примењена
инжењерскогеолошка
истраживања

●
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●

послодавац НИЈЕ израдио прописани елаборат о уређењу
градилишта
послодавац НИЈЕ издао запосленом на употребу средства и /
или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
послодавац НИЈЕ извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
послодавац НИЈЕ извршио периодичну
проверу
оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана претходне провере, а на
осталим радним местима најкасније у року од четири године
од дана претходне провере
послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним местима
задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање
ризика
надзирани субјект НЕ поседује пројекат примењених
геолошких
истраживања;
инжењерскогеолошкихгеотехничких; у складу са законском регулативом ?
пројекат примењених инжењерскогеолошких-геотехничких
истраживања НИЈЕ урадило правно лице регистровано у
складу са законом
пројекат инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања
НЕМА урађену Техничку контролу
НИЈЕ израђен извештај Стручног надзора
НИЈЕ израђен Елаборат о
инжењерскогеолошкимгеотехничким условима изградње и/или санације
НИЈЕ
урађена
техничка
контрола
Елабората
о
инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње
и/или санације
истражни геолошки радови се НЕ изводе сходно одобреном
Пројекту истраживања
у року НИЈЕ пријављен почетак извођења геолошких
истраживања/геолошке истражне радове надлежном органу
који је издао одобрење са доказом о пријави
у року НИЈЕ пријављен почетак извођења геолошких
истраживања надлежним органима локалне самоуправе са
доказом и пријави
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извођач геолошких истражних радова није регистрован за
делатност геолошких истраживања у складу са законском
регулативом
уговором НИСУ ангажовани подизвођачи појединих
геолошких истражних радова
ангажовани подизвођач НИЈЕ правно лице регистровано за
делатност геолошких истраживања
није именован Руководиоц геолошких истраживања
НИЈЕ именован Стручни надзор
НИЈЕ плаћена накнада за одобрена примењена геолошка
истраживања са доказом о плаћању
НИЈЕ враћено земљиште на којем су изведени истражни
радови у првобитно стање
Носиоц истраживања (послодавац)НИЈЕ на прописан начин
обезбедио спровођење мера безбедности и здравља на раду у
току извођења геолошких истражних радова
послодавац/носиоц истраживања НИЈЕ општим актом,
односно колективним уговором или уговором о раду утврдио
права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
послодавац - носиоц истраживања – НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
извођач геолошко/рударских радова НИЈЕ донео акт о
процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној
околини и утврдио начин и мере за њихово отклањање
послодавац - носиоц истраживања – НИЈЕ актом у писменој
форми одредио лице за безбедност и здравље на раду
послодавац НИЈЕ израдио прописани елаборат о уређењу
градилишта
послодавац НИЈЕ издао запосленом на употребу средства и /
или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
послодавац НИЈЕ извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
послодавац НИЈЕ извршио периодичну
проверу
оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана претходне провере, а на
осталим радним местима најкасније у року од четири
године од дана претходне провере
послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
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информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним местима
задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање
ризика
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-Површинска
●
експлоатација
енергетских,течних и ●
гасовитих,
металичних,
неметаличних
●
минералних
сировина
●
-Подземна
експлоатација
●
металичних
и
неметаличних
●
минералних
сировина
-Управљање
●
рударским отпадом
-Експлоатациона
поља ( безбедност и
●
здравље на раду
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

*Носиоц експлоатације НЕ поседује одобрење надлежног
органа за извођење рударских радова по рударском пројекту
*Носиоц експлоатације НИЈЕ извршио пријаву радова
надлежног органа за извођење рударских радова по
рударским пројектима
*Носиоц експлоатације НЕ поседује решење којим се
одобрава употреба рударских објеката - употребна дозвола
*Привредно друштво НЕМА израђен Дугорочан програм
експлоатације
*Носиоц експлоатације НЕ поседује Главни рударски пројекат
експлоатације лежишта
*Носиоц експлоатације НЕ поседује Допунске рударске
пројекте за извођење рударских радова који нису обрађени
Главним рударским пројектом
*Носиоц експлоатације НЕ поседује Техничке рударске
пројекте који су израђени у складу са главним или допунским
рударским пројектом
*Носиоц експлоатације НЕ поседује Упрошћени рударски
пројекат који је урађен у складу са техничким рударским
пројектом
*Носиоц експлоатације НЕМА израђен Годишњи оперативни
план за текућу годину
*Носиоц експлоатације НЕ поседује Рударски пројекат на
истраживању минералних сировина
*НЕ Поседује рудничку графичку документацију – рударске
планове
*НЕМА именовано лице за послове техничког руковођења
*Ангажовани извођач радова НЕМА одговарајућа стручна
лица за извођење радова при експлоатацији минералних
сировина
*НЕ изводе рударске радове радове у оквиру граница
одобреног експлоатационог поља
*НЕ Изводи рударске радове у складу са ПТН за подземну
експлоатацију металичних и неметаличних минералних
сировина
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН за машине са
дизел моторима које се користе при подземним рударским
радовима у неметанским јамама
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН за подземну
експлоатацију угља
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН при превозу
људи и материјала окнима рудника
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НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН при изградњи
јамских магацина експлоазивних средстава у рудницима са
подземном експлоатацијом минералних сировина
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН при руковању
експлозивним средствима и минирању у рударству
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН при превозу
људи у рудницима са подземном експлоатацијом
минералних сировина хоризонталним и косим просторијама
*НЕ изводи рударске радове у складу са Правилник о
техничким захтевима за површинску експлоатацију лежишта
минералних сировина
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН за површинску
експлоатацију
архитектонско-грађевинског
(украсног
камена), техничког камена, шљунка и песка и прераду
архитектонско-грађевинског камена
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН припрему
минералних сировина – руда и обојених метала
*НЕ изводи рударске радове у складу са ПТН при
истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних
вода
*НЕ врши израду рудничке графичке документације у складу
са Правилником о начину вршења рударских мерења
послодавац/носиоц експлоатације није општим актом,
односно колективним уговором или уговором о раду утврдио
права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
послодавац НИЈЕ донео акт о процени ризика у писменој
форми за сва радна места у радној околини и утврдио мере за
њихово отклњање
послодавац НИЈЕ актом у писаној форми одредио лице за
безбедност и здравље на раду
послодавац НИЈЕ обезбедио стручни налаз о извршеном
превентивном односно периодичном прегледу опреме за рад
која се користи при експлоатацији минералних сировина
послодавац НИЈЕ издао запосленима на употребу средства и
/ или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
послодавац НИЈЕ ангажовао правно лице са лиценцом ради
спровођења превентивних и периодичних прегледа и
провере опреме за рад која се користи у току извођења
рударских радова, као и превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине
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послодавац НИЈЕ запосленима на радном месту са повећаним
ризиком пре почетка рада обезбедио претходни лекарски
преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада?
Да ли је послодавац извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
послодавац
НИЈЕ
извршио
периодичну
проверу
оспособњености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана предходне провере, а на осталим
радним местима најкасније у року од четири године од дана
предходне провере
послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним
местима
задржавања као и мерама спречавања или отклањања ризика
послодавац НЕМА организовану службу спашавања – чету за
спашавање
послодавац НЕМА израђен Годишњи програм рада службе за
спашавање
послодавац у складу са пројектом НЕ спроводи заштиту
животне средине
послодавац у складу са пројектом НЕ врши рекултивацију
деградираних површина
послодавац у складу са пројектом НЕ поступа у циљу заштите
од пожара
послодавац НЕМА организовану противпожарну службу
послодавац НЕМА израђен Годишњи извештај о пословању за
предходну календарску годину
послодавац НИЈЕ доставио надлежном органу Годишњи
извештај о пословању за предходну календарску годину
* послодавац НИЈЕ доставио ситуационе планове надлежном
органу са стањем рударских радова на дан 31. децембар
претходне године
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*Носиоц експлоатације НЕ поседује одобрење надлежног
органа за експлоатацију резерви минералних сировина
*Носиоц експлоатације НЕ поседује одобрењe надлежног
органа за извођење рударских радова по Техничким
пројектима- електро
*Носиоц експлоатације НИЈЕ извршио пријаву радова
надлежног органа за извођење рударских радова по
Техничким пројектима- електро
*Носиоц експлоатације НЕ поседује решење којим се
одобрава употреба рударских објеката - употребна дозвола
за сваки ПК НЕ постоји шема напајања високог напона свих
трансформаторских станица и водова високог напона са
техничким подацима
* за сваки ПК НЕ постоји ситуациони план свих електричних
уређаја и инсталација за ВН
за сваки ПК НЕ постоји шема појединих НН мрежа,као и шема
сигналних и дојавних уређаја
за сваки ПК НЕ постоји ситуациони план НН мреже, са
потребним техничким подацима
за сваки
ПК НЕ постоји картотека електричних
машина,апарата и уређаја у погону и у резерви, која мора
садржати техничке податке о њиховом преузимању,
контролама,оправкама,години израде, месту употребе или
ускладиштења
* за сваки ПК НЕ постоје технички подаци о појединим
уређајима
(машинама,трансформаторима,
апаратима
итд.),који служе за важније објекте
( нпр.за багере, одлагаче,транспортне траке, пумпе итд)
за сваки ПК НЕ постоје подаци о стању прелазних отпора
уземљења, диелектричној чврстоћи трансформаторских уља
и испитивању заштитних релеја, и њиховим подешењима ,
испитивању функционалности заштитних уређаја
за сваки ПК НЕ постоје подаци о прегледима електричних
уређаја и инсталација
за сваки ПК НЕ постоје одговарајућа Упутства за руковање и
одржавање на ВН и НН постројењима потписана од актелног
руководног особља
*НИЈЕ извршен периодични преглед опреме за рад од стране
овлашћене и лиценциране за рад установе.
*НИЈЕ
изврешено на време периодично испитивање
заштитне
изолационе
опреме
(ВН
чизме
,ВН
рукавице,изолационе простирке, индикаторске мотке итд.)
*Не врше се периодична испитивања и прегледи ПП апарата
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*не врше се на време ревизије и ремонти ВН и НН постројења
у постројењима НЕ постоје посебно угрожени простори од
експлозивне прашине или експлозивне смеше запаљивих
течности
* за угрожени простор НЕ постоји Елаборат о зонама
опасности
у зони опасности НИСУ уграђени одговарајући уређаји у
противексплозијској
заштити,
као
и
одговарајућа
инсталација?
Да ли се врши периодично испитивање и прегледи
противексплозијских уређаја и инсталација
"Именовано лице за послове техничког руковођења
електро
*Именовано лице за послове техничког руковођења –електро
НЕ испуњава услове из Закона о рударству и геолошким
истраживањима
*НЕ Изводи радове у складу са одобреном Техничком
документацијом-електро
*НЕ Изводи рударске радове у складу са ПТН за електрична
постројења и уређаје у рудницима са површинском
експлоатацијом минералних сировина
*НЕ Изводи рударске радове у складу са ПТН припрему
минералних сировина – руда и обојених метала
послодавац/носиоц експлоатације НИЈЕ општим актом,
односно колективним уговором или уговором о раду утврдио
права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
посодавац НИЈЕ донео акт о процени ризика у писменој
форми за сва радна места у радној околини и утврдио мере за
њихово отклњање
послодавац НИЈЕ актом у писаној форми одредио лице за
безбедност и здравље на раду
послодавац НИЈЕ обезбедио стручни налаз о извршеном
превентивном односно периодичном прегледу опреме за рад
која се користи при експлоатацији минералних сировина
послодавац НИЈЕ издао запосленима на употребу средства и
/ или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
послодавац НИЈЕ ангажовао правно лице са лиценцом ради
спровођења превентивних и периодичних прегледа и
провере опреме за рад која се користи у току извођења
рударских радова, као и превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине
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послодавац запосленима на радном месту са повећаним
ризиком пре почетка рада НИЈЕ обезбедио претходни
лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току
рада
послодавац НИЈЕ извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
послодавац
НИЈЕ
извршио
периодичну
проверу
оспособњености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана предходне провере, а на осталим
радним местима најкасније у року од четири године од дана
предходне провере
послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним
местима
задржавања као и мерама спречавања или отклањања ризика
послодавац у складу са пројектом НЕ спроводи заштиту
животне средине
* послодавац у складу са пројектом НЕ поступа у циљу
заштите од пожара
*Носиоц експлоатације НЕ поседује одобрење надлежног
органа за експлоатацију резерви минералних сировина
*Носиоц експлоатације НЕ поседује одобрењe надлежног
органа за извођење рударских радова по Техничким
пројектима- електро
*Носиоц експлоатације НИЈЕ извршио пријаву радова
надлежног органа за извођење рударских радова по
Техничким пројектима- електро
*Носиоц експлоатације НЕ поседује решење којим се
одобрава употреба рударских објеката - употребна дозвола
за нова електроенергетска постројења, као и за она
електроенергетска постројења код којих треба извршити
битну реконструкцију у погледу електричних уређаја и
инсталација
НЕ
постоји
одговарајућа
техничка
документација
за сваку јаму НЕ постоји шема напајања високог напона свих
трансформаторских станица и водова високог напона
* за сваку јаму НЕ постоји
ситуациони план свих
електричних уређаја и инсталација за ВН
за сваку јаму НЕ постоји шема појединих НН мрежа,као и
шема сигналних и дојавних уређаја
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за сваку јаму НЕ постоји ситуациони план НН мреже
за сваку јаму НЕ постоје подаци о преузимању,контроли,
евентуалним оправкама,години израде,месту употребе или
месту ускладиштења електричних уређаја и инсталација
* за сваку јаму НЕ постоје технички подаци о појединим
уређајима (машинама, трансформаторима,
апаратима
итд.),који служе за важније објекте ( нпр.за извозне машине,
главне пумпе, вентилаторе итд.)
* за спољни круг јаме се НЕ контролише исправност
громобранске инсталације и да ли постоји
Извештај о
периодичном испитивању
за сваку јаму НЕ постоје подаци о стању прелазних отпора
уземљења, диелектричној чврстоћи трансформаторских уља
и испитивању заштитних релеја
*за јаму НЕ постоје подаци о прегледима електричних уређаја
и инсталација
на електроенергетским постројењима спољним, НЕ врше
редовне ревизије и ремонти
за сваку јаму НЕ постоје одговарајућа Упутства за руковање и
одржавање на ВН и НН постројењима потписана од актелног
руководног особља
за метанске јаме НИЈЕ извршена категоризација јамских
просторија по степену опасности (I и II степен опасности), ако
је у питању метан или експлозивна угљена прашина или
обоје
у просторијама са ( I и II степеном опасности) у метанским
јамама, НИСУ постављени одговарајући електрични уређаји и
инсталације
сви уређаји у противексплозијској заштити НЕМАЈУ
одговарајуће атесте(сертификате)
*НЕ врше се периодична испитивања и прегледи
противексплозијских уређаја и инсталација
за спољни круг јаме НЕ врше се периодична испитивања
исправности опреме за рад , и да ли је то документовано
одговарајућим Стручним налазима од лиценцираних за рад
установа
*НЕ Изводи рударске радове у складу са ПТН за електрична
постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном
експлоатацијом
*НЕ Изводи рударске радове у складу са ПТН припрему
минералних сировина – руда и обојених метала
послодавац/носиоц експлоатације НИЈЕ општим актом,
односно колективним уговором или уговором о раду утврдио
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права обавезе и одговорност у области безбедности и
здравља на раду
посодавац НИЈЕ донео акт о процени ризика у писменој
форми за сва радна места у радној околини и утврдио мере за
њихово отклњање
послодавац НИЈЕ актом у писаној форми одредио лице за
безбедност и здравље на раду
послодавац НИЈЕ обезбедио стручни налаз о извршеном
превентивном односно периодичном прегледу опреме за рад
која се користи при експлоатацији минералних сировина
послодавац НИЈЕ издао запосленима на употребу средства и
/ или опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о
процени ризика
послодавац НИЈЕ ангажовао правно лице са лиценцом ради
спровођења превентивних и периодичних прегледа и
провере опреме за рад која се користи у току извођења
рударских радова, као и превентивних и периодичних
испитивања услова радне околине
послодавац НИЈЕ запосленима на радном месту са повећаним
ризиком пре почетка рада обезбедио претходни лекарски
преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада
послодавац НИЈЕ извршио оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад
послодавац
НИЈЕ
извршио
периодичну
проверу
оспособњености за безбедан и здрав рад запослених који
раде на радном месту са повећаним ризиком најкасније у
року од једне године од дана предходне провере, а на осталим
радним местима најкасније у року од четири године од дана
предходне провере
послодавац НИЈЕ видно обележио и истакао ознаке за
безбедност и / или здравље ради обавештавања и
информисања запослених о ризицима у технолошком
процесу, правцима кретања и дозвољеним
местима
задржавања као и мерама спречавања или отклањања ризика
послодавац НЕМА организовану службу спашавања – чету за
спашавање
послодавац НЕМА израђен Годишњи програм рада службе за
спашавање
послодавац НИЈЕ у складу са пројектом спроводи заштиту
животне средине
* послодавац НИЈЕ у складу са пројектом поступа у циљу
заштите од пожара
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Електроенергетска инспекција
Разлог представке

Производња
електричне енергије у
термоелектранама и
хидроелектранама

Опис угрожавања/повреде
*надзирани субјект, енергетски субјект, НЕ поседује лиценцу за
обављање енергетске делатности,
*није прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског
објекта,
*није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта
(грађевинска/употребна дозвола),
*није израђена техничка документација за уградњу/постављање
енергетске опреме (главни пројекат са извршеном техничком
контролом пројекта),
*није се вршило испитивање изолационог система генератора у
року,
*изолациони систем свих генератора у не задовољава у
потпуности све захтеве у складу Законом о енергетици,
*не врши се контрола вибрација на агрегатима,
*испитивање релејне заштите није у року
*испитивање система изолације енергетских трансформатора није
у року,
*резултати испитивања изолационих система енергетских
трансформатора не задовољавају у потпуности,
*испитивања физичких, хемијских и електричних карактеристика
трансформаторског уља не врше се у року и резултати не
задовољавају у потпуности,
*Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља не врши
се у року или резултати анализе не задовољавају у потпуности,
*Испитивање система уземљења не врши се у року или Систем
уземљења у потпуности не задовољава захтеве Правилника о
техничким нормативима за уземљење постројења називног
напона изнад 1000V, Сл.лист СРЈ, бр.61/95,
*Испитивање система громобранске заштите не врши се у року
или систем громобранске заштите у потпуности задовољава
захтеве Правилника о техничким прописима о громобранима,
Сл.лист.СФРЈ бр. 13/68,
*Термовизијска контрола не врши се у року
*Контролом нису утврђена топла места ( топла места отклоњена),
*не врши се месечна контрола акумулаторских батерија
*није извршено испитивање капацитета акумулаторских батерија
*није извршена контрола исправљача и инвертора,
*није извршен сервис или редовна проба дизел агрегата,
*испитивање заштитне и изолационе опреме не обавља се у року,
*изолационе опрема није у исправном стању
*објекат није уредно обележен натписном таблом
*Ограда објекта, унутрашња и спољашња расвета нису у
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Трансформаторске
станице

исправном стању,
*уочено је цурење/влажење, енергетских трансформатора
● *надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске делатности дистрибуције и управљања
дистрибутивним системом за природни гас
● *није прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског
објекта
● *није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта
(грађевинска/употребна дозвола
● *није израђена техничка документација за
уградњу/постављање енергетске опреме (главни пројекат са
извршеном техничком контролом пројекта)
● *Резултати испитивања изолационих система енергетских
трансформатора не задовољавају критеријуме техничких
препорука
● *Испитивање физичких, хемијских и електричних
карактеристика трансформаторског уља не врши се у року
● *Резултати испитивања ФХЕ карактеристика
трансформаторског уља не задовољавају у потпуности
критеријуме техничких препорука
● *Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља не
врши се у року и резултати не задовољавају у потпуности
● *Испитивање релејне заштите не врши се у року и није
исправна
● *Испитивање система уземљења не врши се у року и исти не
задовољава захтеве Правилника о техничким нормативима за
уземљење постројења називног напона изнад 1000V
● *Испитивање система громобранске заштите не врши се у
року и исти не задовољава захтеве Правилника о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
● *Мерење импедансе отпорника за уземљење неутралне тачке
35(20, 10) kV не врши се у року и не задовољава
● *Термовизијска контрола није у року и контролом су утврђена
топла места
● *У струјним колима једносмерног напона има земљоспоја
● *не врши се месечна контрола акумулаторских батерија
● *Испитивања заштитне и изолационе опреме не обавља се у
року и сва опрема није у исправном стању.
● У постројењу је долазило до већих кварова и оштећења
енергетске опреме у периоду између два прегледа
● није обезбеђен слободан приступни пут до објекта
● *Објекат није уредно обележен натписном таблом
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●
●
●
●
●
●

●
●
●

*надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске
делатности
дистрибуције
и
управљања
дистрибутивним системом за природни гас
*Мерење отпора уземљења стубова ДВ није у року
*Уземљење заштитних ужади није прописно изведено (уведени
у постројења).
*Стубови ДВ су захваћени већим степеном корозије
*Изолатори и изолаторски ланци са оштећењем
*Веза стуба са уземљивачем није исправна и приступачна.

●

Незадовољавајући квалитет

●

Незадовољавајуће стање и незадовољавајућа сигурност

●

обвезник система енергетског менаџмента није поднео пријаву
о оствареној годишњој потрошњи енергије на прописаном
обрасцу и у прописаном року
*обвезник система енергетског менаџмента није именовао
прописан број енергетских менаџера а који имају одговарајућу
лиценцу
*обвезник система енергетског менаџмента није донео
програм енергетске ефикасности
*обвезник система енергетског менаџмента није извршио
енергетску ревизију и преглед на прописан начин

●

Далеководи

Квалитет напона и
исправност МРО

*Ограда објекта, спољна и унутрашња расвета није у
исправном стању
*није обезбеђено закључавање улазних врата у објекат
врата на ћелијама постојења или погона нису затворена
није исправно показивање мерних уређаја
оштећена опрема
* уочено цурење/влажење уља на уређајима (ЕТ, МТ,
прекидачи)

●
●

Стање нисконапонске
мреже и сигурност
снабдевања
електричном енергијом

●
Систем енергетског
менаџмента

●
●
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Инспекција за опрему под притиском
Разлог представке

Опрема под притиском

Ванредни утврђујући
инспекцијски надзор:
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје да
опрема под притиском на
којој се обавља енергетска
делатност испуњава услове
и захтеве утврђене
техничким прописима.
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје да
опрема под притиском на
којој се обавља
складиштење течног
нафтног гаса за сопствене
потребе и/или обавља
снабдевање сопствених
превозних средстава на
интерним станицама за
снабдевање превозних
средстава течним нафтним
гасом испуњава услове и
захтеве утврђене
техничким прописима.

Опис угрожавања/повреде
● надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске делатности
● није прибављена енергетска дозвола за изградњу
енергетског објекта
● није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта
● није
израђена
техничка
документација
за
уградњу/постављање опреме под притиском
● није прибављена сагласност за складиштење и/или
снабдевање за сопствене потребе
● не постоји списак опреме под притиском
● за опрему под притиском не постоји техничка документација
која је добијена од произвођача предметне опреме под
притиском
● за опрему под притиском не постоје исправе о
усаглашености
● опрема под притиском није на прописан начин означена
знаком усаглашености
● није извршено разврставање опреме под притиском на
опрему ниског нивоа опасности и опрему вискоког нивоа
опасности
● за опрему под притиском високог нивоа опасности нису
издати евиденциони листови од стране именованог тела за
разврставање опреме под притиском
● нису извршени прегледи и испитивања опреме под
притиском на прописан начин и у прописаним роковима
● за опрему под притиском високог нивоа опасности нису
издати ревизиони листови од стране именованог тела за
прегледе и испитивање опреме под притиском
● нису извршена у прописаном року испитивања и
подешавања сигурносних уређаја који су уграђени на опреми
под притиском од стране лица акредитованог по SRPS ISO IEC
17025 и нису издати извештаји о испитивању и подешавању
сигурносних уређаја и стављене пломбе на сигурносне
уређаје
●
●
●

надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске делатности дистрибуције и управљања
дистрибутивним системом за природни гас
није прибављена енергетска дозвола за изградњу
енергетског објекта – гасовода
није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта-гасовода и
89

Гасоводи за дистрибуцију
природног гаса
Ванредни утврђујући
инспекцијски надзор:
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје да
енергетски објекти гасоводи на којима се
обавља енергетска
делатност дистрибуције и
управљање
дистрибутивним системом
за природни гас испуњавају
услове и захтеве утврђене
техничким прописима.
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје о
испуњености прописаних
услова у погледу стручног
кадра за обављање
енергетске делатности
дистрибуције и управљање
дистрибутивним системом
за природни гас.

●

●
●

●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

његових саставних делова (грађевинска/ употребна
дозвола)
није
израђена
техничка
документација
за
уградњу/постављање гасовода (пројекат за грађевинску
дозволу/главни пројекат са извршеном техничком
контролом пројекта)
на прописан начин није извршено испитивање гасовода и
његових саставних делови на чврстоћу и непропусност
нису сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима
гасовода и његових саставних делови на чврстоћу и
непропусност потписани од стране одговорног извођача
радова и лица које врши стручни надзор
нису дужине гасовода и саставни делови гасовода који су
наведени у извештајима, дијаграмима и записима о
испитивањима на чврстоћу и непропусност идентични са
дужинама гасовода и саставним деловима гасовода који су
набројани у употребној дозволи
није израђен елаборат о пуњењу гасовода природним гасом,
пре пуштања у рад гасовода и његових саставних делова
не постоји извештај о испитивању изолационог материјала
који се наноси на гасовод, као пасивнa антикорозивнa
заштитa гасовода
не постоји извештај о визуелном прегледу изолације на
гасоводу пре затрпавања гасовода
не постоји извештај о испитивању изолације на гасоводу
високонапонским детектором пре затрпавања гасовода
не постоје документа и записи у писаном или електронском
облику у којима се налазе резултати мерења и све
интервенције на системима катодне заштите, а који су
одобрени и верификовани од стране одговорног лица
оператор дистрибутивног система нема израђен акт којим
дефинише начин и услове коришћења, контроле и
одржавања гасовода и његових саставних делова у складу са
прописима и стандардима из ове области који је одобрен и
потписан од стране одговорног лица
оператор дистрибутивног система нема писмене извештаје о
контроли концентрације средства за одоризацију
оператор дистрибутивног система нема израђен акт у коме
дефинише услове и начин одорисања који је одобрен и
потписан од стране одговорног лица
гасовод није израђен од челичних цеви и цевних елемената
и запорних органа који су у складу са прописаним
стандардима за које као производе постоје одговарајући
сертификати о квалитету (атести)
заваривачке радове при изградњи гасовода није изводило
правно лице које испуњава услове у складу са SRPS EN ISO
3834-2
не постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих
заварених спојева на гасоводу након заваривања од стране
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●

●
●
●
●
●
●

Гасоводи за транспорт
природног гаса
Ванредни утврђујући
инспекцијски надзор:
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје да
енергетски објекти гасоводи на којима се
обавља енергетска
делатност транспорта и
управљања транспортним
системом за природни гас
испуњавају услове и захтеве
утврђене. техничким
прописима.
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје о
испуњености прописаних
услова у погледу стручног
кадра за обављање
енергетске делатности

●
●
●

●

●
●

●

лица чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са
SRPS EN ISO 9712, и то најмање за ниво II
не постоји извештај о испитивању заварених спојева на
гасоводу методама без разарања од стране правног лица
акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а које је извршило
физичко лице чија је стручна оспособљеност потврђена у
складу са SRPS EN ISO 9712, и то најмање за ниво II
траса гасовода није видно обележена посебним ознакама
које су постављене на прописан начин
мерне, регулационе и мерно-регулационе станице нису
ограђене на прописан начин
на улазним и излазним гасоводима мерних, регулационих и
мерно-регулационих станица нису на прописан начин
уграђене противпожарне славине
за појединачну стандардну опрему под притиском која је
уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице
не постоје исправе о усаглашености
појединачна стандардна опрема под притиском која је
уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице
није на прописан начин означена знаком усаглашености
оператор дистрибутивног система нема прописани број
запослених лица са положеним стручним испитом за
обављање послова техничког руковођења, руковања и
одржавања у објектима за дистрибуцију природног гаса
надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске делатности транспорта и управљања
транспортним системом за природни гас
није прибављена енергетска дозвола за изградњу
енергетског објекта – гасовода
није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта-гасовода и
његових саставних делова (грађевинска/употребна
дозвола)
није израђена техничка документација за
уградњу/постављање гасовода (пројекат за грађевинску
дозволу/главни пројекат са извршеном техничком
контролом пројекта)
на прописан начин није извршено испитивање гасовода и
његових саставних делова на чврстоћу и непропусност
нису сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима
гасовода и његових саставних делови на чврстоћу и
непропусност потписани од стране одговорног извођача
радова и лица које врши стручни надзор
нису дужине гасовода и саставни делови гасовода који су
наведени у извештајима, дијаграмима и записима о
испитивањима на чврстоћу и непропусност идентични са
дужинама гасовода и саставним деловима гасовода који су
набројани у употребној дозволи
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транспорта и управљања
транспортним системом за
природни гас.
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није израђен елаборат о пуњењу гасовода природним гасом,
пре пуштања у рад гасовода и његових саставних делова
не постоји извештај о испитивању изолационог материјала
који се наноси на гасовод, као пасивнa антикорозивнa
заштитa гасовода
не постоји извештај о визуелном прегледу изолације на
гасоводу пре затрпавања гасовода
не постоји извештај о испитивању изолације на гасоводу
високонапонским детектором пре затрпавања гасовода
не постоје документа и записи у писаном или електронском
облику у којима се налазе резултати мерења и све
интервенције на системима катодне заштите, а који су
одобрени и верификовани од стране одговорног лица
не постоје евиденције у писменој и/или електронској форми
о коришћењу, контролисању и одржавању гасовода и
његових саставних делова којa се вршe у складу са тачком
10. стандарда SRPS EN 1594
гасовод није израђен од цеви од угљеничних или
нисколегираних дезоксидованих челика одговарајућег
квалитета и цевних елемената и запорних органа који су у
складу са прописаним стандардима за које као производе
постоје одговарајући сертификати о квалитету (атести)
заваривачке радове при изградњи гасовода није изводило
правно лице које испуњава услове у складу са SRPS EN ISO
3834-2
не постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих
заварених спојева на гасоводу након заваривања од стране
лица чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са
SRPS EN ISO 9712, и то најмање за ниво II
не постоји извештај о испитивању заварених спојева на
гасоводу методама без разарања од стране правног лица
акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а које је извршило
физичко лице чија је стручна оспособљеност потврђена у
складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II
траса гасовода није видно обележена посебним ознакама
које су постављене на прописан начин
мерне, регулационе и мерно-регулационе станице нису
ограђене на прописан начин
на улазним и излазним гасоводима мерних, регулационих и
мерно-регулационих станица нису на прописан начин
уграђене противпожарне славине
запорни органи на гасоводу нису смештени у блок
станицама
блок станице нису ограђене на прописан начин
чистачке станице нису опремљене запорним органом
чистачке станице немају индикатор за визуелно праћење
пролаза чистача
чистачке станице нису ограђене на прописан начин
компресорске станице немају запорне органе за затварање
довода и одвода гаса
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Нафтоводи и
продуктоводи
Ванредни утврђујући
инспекцијски надзор:
Инспектори опреме под
притиском су надлежни да
израђују извештаје да
енергетски објекти –
нафтоводи/продуктоводи
на којима се обавља
енергетска делатност
транспорта нафте
нафтоводима/транспорта
деривата нафте
продуктоводима
испуњавају услове и захтеве
утврђене техничким
прописима.
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за појединачну стандардну опрему под притиском која је
уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе
станице, чистачке станице, блок станице и компресорске
станице не постоје исправе о усаглашености
појединачна стандардна опрема под притиском која је
уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе
станице, чистачке станице, блок станице и компресорске
станице није на прописан начин означена знаком
усаглашености
оператор транспортног система нема прописани број
запослених лица са положеним стручним испитом за
обављање послова техничког руковођења, руковања и
одржавања у објектима за транспорт природног гаса
надзирани субјект не поседује лиценцу за обављање
енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима/
транспорта деривата нафте продуктоводима
није прибављена енергетска дозвола за изградњу
енергетског објекта –нафтовода/ продуктовода
није прибављено одобрење надлежног органа у складу са
прописима којима се уређује изградња објекта-нафтовода/
продуктовода
и
његових
саставних
делова
(грађевинска/употребна дозвола)
није
израђена
техничка
документација
за
уградњу/постављање нафтовода/ продуктовода (пројекат
за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном
техничком контролом пројекта)
на прописан начин није извршено испитивање
нафтовода/продуктовода и његових саставних делови на
чврстоћу и непропусност
нису сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима
нафтовода/продуктовода и његових саставних делови на
чврстоћу и непропусност потписани од стране одговорног
извођача радова и лица које врши стручни надзор
нису дужине нафтовода/продуктовода и саставни делови
нафтовода/продуктовода који су наведени у извештајима,
дијаграмима и записима о испитивањима на чврстоћу и
непропусност идентични са дужинама нафтовода/
продуктовода
и
саставним
деловима
нафтовода/
продуктовода који су набројани у употребној дозволи
није израђен елаборат о пуњењу нафтом/дериватима нафте,
пре пуштања у рад нафтовода/продуктовода и његових
саставних делова
не постоји извештај о испитивању изолационог материјала
који се наноси на нафтовод/продуктовод, као пасивнa
антикорозивнa заштитa нафтовода/продуктовода
не постоји извештај о визуелном прегледу изолације на
нафтоводу/продуктоводу пре затрпавања нафтовода/
продуктовода
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не постоји извештај о испитивању изолације на
нафтоводу/продуктоводу високонапонским детектором пре
затрпавања нафтовода/продуктовода
не постоје документа и записи у писаном или електронском
облику у којима се налазе резултати мерења и све
интервенције на системима катодне заштите, а који су
одобрени и верификовани од стране одговорног лица
не постоје евиденције у писменој и/или електронској форми
о коришћењу, испитивању током рада, контролисању и
одржавању нафтовода/продуктовода и његових саставних
делова којa се вршe у складу са стандардом SRPS EN 14161
нафтовод/продуктовод није израђен од цеви од угљеничних
или нисколегираних челика одговарајућег квалитета и
цевних елемената и запорних органа који су у складу са
прописаним стандардима за које као производе постоје
одговарајући сертификати о квалитету (атести)
заваривачке радове при изградњи нафтовода/продуктовода
није изводило правно лице које испуњава услове у складу са
SRPS EN ISO 3834-2
не постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих
заварених спојева на нафтоводу/продуктоводу након
заваривања од стране лица чија је стручна оспособљеност
потврђена у складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II
не постоји извештај о испитивању заварених спојева на
нафтоводу/продуктоводу методама без разарања од стране
правног лица акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а
које је извршило физичко лице чија је стручна
оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN 473, и то
најмање за ниво II
траса нафтовода/продуктовода није видно обележена
посебним ознакама које су постављене на прописан начин
мерне станице нису ограђене на прописан начин
запорни органи на нафтоводу/продуктоводу нису смештени
у блок станицама
блок станице нису ограђене на прописан начин
чистачке станице нису опремљене запорним органом
чистачке станице немају индикатор за визуелно праћење
пролаза крацера
чистачке станице нису ограђене на прописан начин
пумпне станице нису израђене на прописан начин
на пумпним станица на усисном и потисном делу цевовода
нису уграђени запорни органи за затварање довода и
одвода флуида и одвајања пумпне станице од осталих
делова нафтовода/продуктовода
технолошки надземни резервоари у зависности од типа
(атмосферски резервоари или резервоари ниског притиска)
и од врсте флуида (нафта или деривати нафте) немају
прописану сигурносну опрему
за појединачну стандардну опрему под притиском која је
уграђена на технолошке резервоаре ниског притиска, блок
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станице и пумпне станице не постоје исправе о
усаглашености
● појединачна стандардна опрема под притиском која је
уграђена на технолошке резервоаре ниског притиска, блок
станице и пумпне станице није на прописан начин означена
знаком усаглашености
● обвезник система енергетског менаџмента није поднео
пријаву о оствареној годишњој потрошњи енергије на
прописаном обрасцу
● обвезник система енергетског менаџмента није поднео
пријаву о оствареној годишњој потрошњи енергије у
прописаном року
● обвезник система енергетског менаџмента није именовао
прописан број енергетских менаџера
● лица која су именована за енергетског менаџера немају
одговарајућу лиценцу
● обвезник система енергетског менаџмента није донео
програм енергетске ефикасности
● обвезник система енергетског менаџмента није донео план
енергетске ефикасности
● обвезник система енергетског менаџмента није израдио и
доставио министарству годишњи извештај о остваривању
циљева уштеде енергије на прописаном обрасцу
● обвезник система енергетског менаџмента није доставио
министарству годишњи извештај о остваривању циљева
уштеде енергије у прописаном року
● обвезник система енергетског менаџмента није извршио
енергетски преглед на прописан начин
● обвезник система енергетског менаџмента није извршио
енергетску ревизију на прописан начин
● обвезник система енергетског менаџмента није извршио
енергетски преглед у прописаном року

Систем енергетског
менаџмента

Инспекторат за рад
Разлог представке

Шумарство

●
●
●
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●
●
●

Опис угрожавања/повреде
Посебне одредбе приликом сечења стабала
Рад са моторним тестерама
Извлачење дрвних сортимената
Извлачење сточном запрегом
Извлачење трактором
Извлачење жичаром
Стоваришта дрвних сортимената
Утовар, истовар и превоз дрвних сортимената
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● Шумско-узгојни радови
● Пружање прве помоћи
Градилиштa

Радни односи

Дечији рад

Радни односи и
безбедност и здравље
на раду - интегрисани
надзор

● Неадекватна примене општих и посебних мера на градилишту
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Подаци о запосленима
Синдикална организација
Уређивање права, обавеза и одговорности запослених
Радно време
Одмори и одсуства
Посебна заштита запослених
Зараде, накнаде зараде и друга примања
Вишак запослених
Удаљење запосленог са рада
Измена уговорених услова рада
Престанак радног односа

● Подаци о малолетним запосленима:
● Основна права малолетних лица
● Услови рада малолетних лица
●
●
●
●
●
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Подаци о запосленима
Синдикална организација
Уређивање права, обавеза и одговорности запослених
Радно време
Одмори и одсуства
Посебна заштита запослених
Зараде, накнаде зараде и друга примања
Измена уговорених услова рада
Организовање послова за безбедност и здравље на раду
Права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља
на раду
Процена ризика
Лекарски прегледи запослених
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Средства и опрема за личну заштиту на раду
Прегледи и провера опреме за рад
Хемијске материје
Испитивање услова радне околине
Организовање прве помоћи
Евиденција, сарадња и извештавање
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Инспекција социјалне заштите
Разлог представке
Мале домске заједнице
Домски смештај за одрасле и старије
Домски смештај за децу и младе
Дневни боравак
Помоћ у кући
Прихватилиште
Лични пратилац детета
Персонална асистенција
Становање уз подршку
Свратишта
Центар за социјални рад и центар за
породични смештај

Опис угрожавања/повреде
● *Неиспуњавање структуралних стандарда у
складу са Законом о социјалној заштити и
Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите
● *Неиспуњавање функционалних стандарда
у складу са Законом о социјалној заштити и
Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите
● *непоседовање процедура за успостављање
и одржавање функционалних стандарда у
складу са Законом о социјалној заштити
Правилника о лиценцирању организација
социјалне заштите
● Непостојање унутрашњих аката- Статут,
Правилник
о
систематизацији
и
унутрашњој организацији
● Неусаглашеност
аката-Сагласност
на
Статут и Правилник о систематизацији и
унутрашњој организацији
● Кадрови нису у складу са минималним
стандардима о броју признатих кадрова
● Непостојање лиценци за стручне раднике
● *Незаступљеност акредитованих обука
● *Програмске активности нису у складу са
потребама и капацитетом корисничке групе
● *Непостојање програмских активности у
складу са потребама и капацитетом
корисничких групе
● *Непримена програмских активности у
складу са потребама и капацитетом
корисничке групе
● *Непостојање
Процедуре
о
мерама
безбедности корисника
● Непостојање Плана обуке запослених
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Инспекција за заштиту особа са инвалидитетом
Разлог представке
Предузећа за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом

Носиоци
мера
активности
професионалне
рехабилитације

Опис угрожавања/повреде
● у радном односу на неодређено време има мање пет особа
са инвалидитетом
● у односу на укупан број запослених, има у радном односу
на неодређено време мање од 50% особа са
инвалидитетом, од чега мање од 10% особа са
инвалидитетом које могу да се запосле под посебним
условима
● предузеће НЕМА запослена стручна лица за радно
оспособљавање и професионалну рехабилитацију особа са
инвалидитетом, уколико предузеће запошљава више од 20
особа са инвалидитетом, односно ангажована стручна лица
уколико предузеће запошљава мање од 20 особа са
инвалидитетом и то:
● једно лице, саветник за интеграцију на радном месту
● једно лице за пружање професионалне асистенције
запосленим особама са инвалидитетом
● o једно лице за извођење практичне наставе за особе са
инвалидитетом
и ●

●
●
●
●

*нису испуњени грађевинско-технички капацитети за
спровођење програма обука, у односу на програм, број и
структуру полазника
(у погледу локације, инфраструктуре и функционалном
погледу, у складу са нормативом и програмом обуке)
*нису испуњени капацитети у погледу опреме
*нису испуњени капацитети у погледу стручних радника за
спровођење програма обука
стручни радник при спровођењу обуке (за послове пружања
професионалне асистенције/интеграције на радном месту)
стручни радник за теоријски део обуке (предавачи)
- стручни радник за извођење практичне наставе
(инструктори)
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Просветна инспекција
Разлог представке
Предшколско
образовање и
васпитање
Основно образовање
и васпитање

Средње образовање и
васпитање

Опис угрожавања/повреде
● установа не обавља делатност предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања и васпитања у
складу са законом (установа није уписана у регистар надлежног
органа, није извршена верификација делатности које обавља,
није формирала издвојена одељења, не обавља проширену
делатност у складу са законом, није уређен рад ученичке задруге
у складу са законом)
● установа није усагласила општа акта установе са законом (статут
установе, пословнике, акт о систематизацији радних места и
друга општа акта)
● установа није уредила органе у складу са законом (мандат и
одговорност директора, савет родитеља, ученички парламент)
● установа није уопште/није у складу са законом донела развојни
план школе, школски програм и годишњи план рада школе
● органи школе нису у скалду са законом разматрали/усвојили
извештаје о остваривању годишњег плана рада установе,
развојног плана на годишњем нивоу, извештај о пословању и
годишњем обрачуну, о остваривању плана стручног
усавршавања, програма васпитања и образовања, извештај о
унапређивању квалитета васпитно-образовног рада, извештај
озавршном испиту, резултатима националног и међународног
тестирања и остваривању програма екскурзија
● установа није у складу са законом уписала децу/ученике у школу
и припремни предшколски програм
● установа није у складу са законом формирала групе/одељења
● установа није поступила у скалду са прописима у случају повреде
забрана злостављања, занемаривања, дискриминације и забране
понашања која вређа углед, част и достојанство
● установа није у складу са прописима спровела завршни,
поправни испит
● установа није у складу са законом током године спровела
праћење, оцењивање и напредовање ученика
● установа није у складу са прописима обезбедила додатну
подршку у образовању и васпитању деци/ученицима којима је
потребна
● установа не примењује на прописан начин одредбе које се односе
на евиденције и јавне исправе
● установа није у складу са законом спровела избор уџбеника
● установа на незаконит начин поступа у примени одредаба о
радно-правном статусу запослених (поступак пријема у радни
однос, досијеа запослених, структуре и распореда обавеза
запослених, технолошких вишкова
● установа не примењује одредбе закона о заштити становништва
од изложености дуванском диму
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Јавнопризнати
организатори
активности
образовања
одраслих (ЈПОА ОО)

Допунске школе
настава у
иностранству

Ученички и
студентски стандард

Високо образовање

● ЈПОА ОО нема решење Министарства о стицању статуса, сагласно
одредбама закона
● стручни кадар (извођачи програма и стручни сарадници) не
поседују стручне копетенције за област (након 6 месеци рада),
● провера савладаности програма којим се стичу стручне
компетенције не обавља се на испиту за проверу стручних
компетенција
● ЈПОА није обезбедио услове за електронско вођење евиденције о
полазницима, успеху полазника, испитима, остваривању
програма и кадру који реализује програме
● групе ученика по узрасту и броју нису формиране у складу са
прописима
● у свакој групи нису реализована по четири школска часа на
недељном нивоу у складу са прописом
● у остваривању циљева и задатака посебног програма основног
образовања и васпитања не користе се уџбеници и наставна
средства, који су решењем министра одобрени за употребу у
иностранству
● непримењивање одредаба Правилника које се односе на савет
родитеља
● досије наставника не садржи све доказе о испуњености услова за
рад, решење министра о упућивању и уговор о уређивању
међусобних права и обавеза,
● евиденције о образовно-васпитном раду за претходну школску
годину нису уредно попуњене и оверене потписом одговорног
лица и печатом
● нису примењене одредбе закона о дозволи за рад (установа не
обавља делатност ученичког и студентског стандарда у седишту
у складу са дозволом за рад, није уписана у регистар надлежног
органа, није извршена категоризација објеката, нема сагласност
оснивача за обављање друге делатности, обавља делатност ван
седишта…)
● установа
ученичког
и
студентског
стандарда
није
донела/усагласила општа акта са законом (статут установе, акт о
систематизацији радних места, није донела развојни план и
годишњи план рада, прописала мере о безбедности ученика и
студената, правила понашања ученика и студената, мере о
забрани дискриминације, не спроводи стандарде квалитета
исхране ученика/студената, није донета одлука о праву на
смештај на основу ранг листе, смештај по економској цени
● установа не примењује на прописан начин одредбе које се односе
на евиденције и јавне исправе
● установа на незаконит начин поступа у примени одредаба о
радно-правном статусу запослених
● установа не примењује одредбе закона о заштити становништва
од изложености дуванском диму
● високошколска установа (факултети и високе школе, високе
школе струковних студија и универзитети) нема дозволу за рад
издату у складу са Законом, није уписана у регистар код
надлежног суда,високошколска установа не обавља делатност у
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●

●
●

●
●
●
●

седишту и у објектима наведеним у дозволи за рад, не обавља
делатност у седишту и објектима наведеним у дозволи за рад,
изводи студијске програме који су обухваћени дозволом за рад,
није донела одлуку о укидању студијског програма сагласно
одредбама Закона)
високошколска установа није усагласила акта високошколске
установе (статут, сагласност универзитета на статут
високошколске јединице у свом саставу, није донела одлуку о
висини школарине пре расписивања конкурса за упис студената,
мерила за утврђивање висине школарине и одлука о висини
школарине нису доступни јавности на званичној интернет
страници високошколске установе, високошколска установа није
уписала студенте у складу са бројем утврђеним дозволом за рад
органи високошколске установе нису конституисани у складу са
законом
установа не примењује одредбе Закона који се односе на
наставнике и сараднике (број настаника са пуним радним
временом, заснивање радног односа наставника, избори у звање
наставника, ангажовање наставника, заснивање радног односа
сарадника и асистента и избор у звање)
високошколска установа не примењује одредбе Закона који се
односе на студенте (није уписала број студената утврђен
дозволом за рад, није уписала студенте у складу са условима
прописаним Законом, није у складу са зЗаконом уписала студенте
стране држављане
установа не примењује на прописан начин одредбе које се односе
на евиденције и јавне исправе
установа не примењује одредбе закона о заштити становништва
од изложености дуванском диму

Пореска управа
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
● Неиспуњавање обавеза прописаних пореским законом и другим
законима и пропсима чију примену контролише Пореска управа
● Не постоји обавеза евидентирања сваког појединачног промета
добара на мало, односно сваке појединачно извршене услуге
физичким лицима преко електронске регистар касе са
фискалном меморијом или фискалног штампача, сходно Закону
о фискалним касама (Сл.Гласник РС бр. 135/2004) и Уредби о
одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фискалне касе
• У објекту се не налази фискална каса
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• Надзирни субјекат није доставио на увид решење о
фискализацији
• У објекту се не налази регистар каса,односно други уређај који
није фискална каса помоћу којих се евидентира промет добара и
услуга
• Преко фискалне касе није евидентиран укупно остварени
промет у објекту од почетка календарске године до момента
контроле
• Фискални исечак не садржи све податке прописане чланом 12.
Закона, као и Правилником о контури и бирмапи фискалног
лога, изгледу фискалних докумената и значењу појединих
података садржаних у фискалним документима
• На фискално исечку за испоручено добро,односно пружену
услугу, нису правилно исказане пореске стопе
• Пореске стопе исказане на фискалном исечку нису у складу са
Законом
• Дневни фискални извештаји нису ажурно штампани
• Не евидентира ажурно оштампане дневне извештаје у књизи –
евиденцији дневних извештаја (ЕДИ књига)
• Ако је порески обвезник у ПДВ-Није штампао ажурно фискалне
дневне извештаје
• Није ажурно водио књиге ЕФРУ
• Запослени радници код пореског обвезника нису:
- резидент Републике Србије
- нерезидент Републике Србије
• Порески обвезник је са свим запосленима није закључио уговоре
о раду сходно Закону о раду
• Порески обвзеник склопљене уговоре не чува у објекту где
запослени обављају делатност
• Порески обвезник није са запосленима закључио уговоре о делу
• Порески обвезник је са запосленима није закључио уговоре о
обављању привремених и повремених послова закључених
преко омладинске или сутдентске задруге са лице до навршених
26 година живота ако је на школовању у установама средњег,
вишег или високог образовања
• Порески обвезник није са запосленима закључио уговоре по
основу прихода по основу допунског рада
• Порески обвезник није закључио је уговоре са запосленима по
неком другом основу
• Порески обвезник запослене са којима је закључио уговоре
нијепријавио надлежном фонду за обавезно социјално
осигурање у законом прописаном року
• Порески обвезник нијје формирао досијеа ангажованих лица
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• Порески обвезник је за исплаћену зараду није обрачунао и
уплатио порезе и доприносе на најнижу месечну основицу
доприноса из члана 37. Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање(„Службени гласник Републике Србије“ бр.
84/04...112/15), као и припадајуће порезе, сходно Закону о
порезу на доходак грађана
• Порески обвезник није обрачунао и платио доприносe за
обавезно социјално осигурање, сходно члану 51. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање и припадајући
порез, сходно члану 99. и 101. Закона о порезу на доходак
грађана
• Порески обвезник није вршио исплате за које се обрачун
припадајућих доприноса врши на највишу месечну основицу
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то: Накнаде
трошкова превоза за долазак и одлазак са рада –до
висине цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају,
односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до
износа, који је прописан Законом
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:дневнице
за службено путовање у земљи - до износа, који
је прописан Законом, односно дневнице за службено путовање у
иностранство - до износа прописаног од стране надлежног
државног органа а највише дневно до износа, који је прописан
Законом
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:.дневнице
за службено путовање у земљи - до износа, који је прописан
Законом, односно дневнице за службено путовање у
иностранство - до износа прописаног од стране надлежног
државног органа а највише дневно до износа, који је прописан
Законом
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:накнаде
трошкова смештаја на службеном путовању,
према приложеном рачуну
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:накнаде
превоза на службеном путовању, према
приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је,
сагласно закону и другим прописима, одобрено
коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у
друге службене сврхе - до износа 30% цене једног
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:дневне
накнаде коју остварују припадници Војске Србије у вези са
вршењем службе, сагласно прописима који уређују Војску Србије

103

• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:солидарне
помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или
инвалидности запосленог или његове породице - до износа, који
је прописан Законом
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:поклона
деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и
Божића – годишње до износа, који је прописан Законом по
једном детету;
• Порески обвезник није исплатио накнаде зарада и то:јубиларне
награде запосленима, у складу са законом који уређује рад годишње до износа, који је прописан Законом.
• Порески обвезник је за накнаде преко неопорезивог износа није
вршио обрачун и плаћање припадајућег пореза, у складу са
Законом
• Порески обвезник није закључио уговоре о зајму са запосленима
или оснивачем, директором
• Запослени или друга лица којима је зајма датнису вратили исти
у договореном року
• Истим лицима којима је зајам дат, порески обвезник није
закључио уговор
• Порески обвезник не користи погодности у смислу Закона о
порезу на доходак грађана у смислу умањења и повраћаја пореза
за новозапослена лица
● Порески обвезник не спроводи уредно књижења обрачунате
зараде у својим пословним књигама
• Порески обвезник за исплаћене зараде, уговорене наканде и др.
не подноси уредно пореске пријаве по одбитку сходно Закону о
пореском поступку и пореској администрацији
• Порески обвезник није закључио уговор о давању у закуп
покретних ствари физичким лицима
• Порески обвезник није узео у закуп покретне ствари од
физичких лица и о томе закључује уговор о закупу покретних
ствари
• Порески обвезник није узела у закуп непокретности од
физичких лица и о томе закључује уговор о закупу
непокретности
• Порески обвезник није обрачунао и платио припадајући порез на
закључене уговоре о закупу са физичким лицем
• Порески обвезник није извршио исплату ауторских права, права
сродних ауторским правима и права индустријске својине
• За исплате извршне у складу са одредбама члана 52., 52а. и 53.
Закона о порезу на доходак грађaна порески обвезник није
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извршио обрачун припадајућег пореза и подноси пореске
пријаве
• Порески обвезник не остварује капитални добитак у складу са
чланом 72. Закона о порезу на доходак грађана
• За остварени капитални добитак порески обвезник није поднео
пореске пријаве и врши обрачун припадајућег пореза
• Порески обвезник није извршио исплате сходно одредбама
члана 83. Закона о порезу на доходак грађана
• Порески обвезник није извршио обрачун и уплату припадајућег
пореза за исплате извршен из члана 83, 84а и сходно томе
подноси припадајуће пореске пријаве
• Порески обвезник није испуно законом прописане услове за
паушално опорезивање
• Порески обвезник није поднео захтев за паушално опорезивање
• Порески обвзеник не води пословну књигу за паушално
опорезивање обвезника (образац КПО)
• Порески обвезник у складу са законским нормама није извршио
уплату пазара у законом прописаном року
• Порески обвезник није са свим запосленима закључио уговоре о
раду сходно Закону о раду
• Порески обвезник за радно ангажована лица није извршио
обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
• Порески обвезник није предао пореске пријаве за извршени
обрачун пореза и доприноса за радно ангажована лица
• Порески обвезник порез на приходе од самосталне делатности
није платио према стварно утврђеном приходу и води
● пословне књиге у складу са чланом 43. став 2. Закона о порезу на
доходак грађана
• Није исказана опорезива добит
• Није исказан губитак у пословању
• Порески обвезник није са свим запосленима закључио уговоре о
раду или друге уговоре сходно Закону о раду
• Порески обвезник запослене са којима је закључио уговоре није
пријавио надлежном фонду за обавезно социјално осигурање у
законом прописаном року
• Порески обвезник документацију о пријави запослених
надлежном Фонду не чува :
- У Малопродајном објекту
- Код књиговође
- У пословном седишту обвезника
• Порески обвезник не измирује уредно припадајуће доприносе и
порезе који проистичу из склопљених уговора са запосленима
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• Порески обвезник није вршио редовно контролу пописа робе,
сталних средстава намењених продаји и основних средстава на
крају године
• Сходно извршеном пописуније извршио је свођење стварног и
књиговодственог стања
• Порески обвезник није именовао пописну комисију решењем, а у
складу са позитивним прописима
• Порески обвезник није саставио извештај о извршеном попису
• Изештај о попису није ен од стране органа пореског обвезника
• Порески обвезник нема туђе робе на свом складишту
• Порески обвезник није одвојио туђу робу од своје и иста јније
видно обележена
• Порески обвезник је у пословним књигама није евидентирао
туђу робу у свом магацину
• Порески обвезник нема своју робу у туђем магацину
• Порески обвезник своју робу у туђем магацину није видно
обележио
• Порески обвезник не поседује посебне пописне листе о својој
роби у туђем магацину
● Порески обвезник није у пословним књигама евидентирао своју
робу у туђем магацину
• Порекси обвезник није пописао робу која је
неисправна,застарела и слично у посебне пописне листе
• Порески обвезник нијепописао имовинуа која затечена
(имовина на путу у иностранству, дата на зајам,поправку и др.)
• Након утврђеног мањка робе није извршен обрачун
припадајућег пореза
• Порески обвезник по утврђеном вишку робе није извршио
адекватно књижење у пословним књигама
• Порески обвезник по утврђеном мањку и вишку сталних
средстава није извршио адекватно књижење у пословним
књигама и извршио адекватан обрачун припадајућег пореза
• Порески обвезник по утврђеном мањку и вишку основних
средстава није извршио адекватно књижење у пословним
књигама и
● извршио адекватан обрачун припадајућег пореза
• Порески обвезник није именовао пописну комисију за ванредни
попис залиха робе
• Нису прокњижени сви документи који се односе на улаз и излаз
робе, а који у битној мери утичу на књиговодствено стање
● робе
• Порески обвезник није у пословним књигама евидентирао туђу
робу у свом магацину
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• Порески обвезник своју робу у туђем магацину није видно
обележио
• Порески обвезник је у пословним књигама није евидентирао
своју робу у туђем магацину
• Порески обвезник није извршио редовно контролу пописа
потраживања и обавеза на крају године – 31.12.
• Порески обвезник није именовао пописну комисију решењем, а у
складу са позитивним прописима
• Сходно извршеном попису није извршио је усаглашавање
стварног и књиговодственог стања путем доставе Извода
отворених ставки купцима од којих потражује новчана средстава
• Сходно извршеном попису а у циљу усаглашавања стварног и
књиговодственог стања није поверио је лицима према којима
има
● обавезе (добављачима, банкама по основу кредита и др.)
достављене му Изводе отворених ставни
• Након утврђеног усаглашавања потраживања и обавеза порески
обвезник није извршио адекватна књижења у пословним
књигама
• Порески обвезник није посебно пописао сумњива потраживања
и обавезе
• Порески обвезник није посебно пописао спорна потраживања и
обавезе
• Није достављен финансијски извештај АПР-у
• Није поднета пореска пријава
• Није поднета измењена пореска пријава
• Није поднета пореска пријава за измену аконтације
• Није извршено пореско консолидовање
• Није коришћен подстицај за улагање
• Није коришћено пореско ослобођење
• Нема прихода од концесија
• Није коришћењо смањење пореза по основу улагања из основних
средстава
• Нисте уписани у регистар произвођача алкохолних пића у
Централи Пореске управе а бавите се производњом алкохола
• Нисте уписани у Регистар произвођача дуванских производа код
Управе за дуван а бавите се производњом цигарета
• Није пријављено место у коме се обавља производња надлежној
ОЈПУ
• Не постоји податак о расположивим капацитетима, наведеним у
изјави одговорног лица, потврђени у постуку контроле
• Не постоји складиште за смештај акцизних производа
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• Не постоји акцизна дозвола за акцизно складиште за смештај
акцизних производа
• Не води се пореска евиденција о акцизним производима
• У свом књиговодству или у ванкњиговодственој евиденцији
нема податке о основици акцизе по свакој стопи/износу акцизе
• Не увозе се акцизни производи
• Не извозе се акцизни производи
• Не врши се отпрема акцизних производа на АПКМ
• Не поседује се акцизна царинска исправа за производе који су
напустили територију Србије
• Не вршите отпрему акцизних производа у сопствени
производни погон или складиште царинских погона
• Не долази до продаје акцизних производа међународним
организацијама или дипломатским и конзуларним
представништва
• Није извршено уништење цигарета са контролним акцизним
маркицама по налогу или одобрењу надлежног органа
• Није извршено уништење алкохолних пића са контролним
акцизним маркицама по налогу или одобрењу надлежног органа
• Није извршено уништење кафе са контролним акцизним
маркицама по налогу или одобрењу надлежног органа
• Није извршена производњи акцизних производа која се
користите као репродукциони материјал производе на које је
плаћена акциза
• Није извршен попис акцизних производа са стањем на дан 31.12
• Није извршено месечно пописивање акцизних
• у складу са чл.16, Закона о рачуноводству, није извршен попис
имовине на крају пословне године
• Приликом пописа имовине лиценце за коришћење рачунарских
програма књиговодствено није евидентирали као
нематеријалну имовину (конто 011 – Концесије, патенти,
лиценце, робне и услужне марке, конто 012 – Софтвер и остала
права
• У текућој години није извршен отпис рачунара (Одлука о
стављању рачунарске опреме ван употребе)
• Не користи се cloud computing (пословне апликације доступне
путем интернета, а за одржавање и подршку је задужен
провајдер услуга)
• Не користите се изнајмљени рачунари
• Не користи се легално Microsoft Windows (неке од лиценци:
ОЕМ, FPP, GGK, GGW, VDA, COEM, DOEM, EMBEDDED...)
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• Не користе легално Microsoft серверe (Windows Server, Windows
Small Business Server, Еxchange, SQL, Sharepoint, Forefront, Project
и др)
• Није утврђена легалности програма за заштиту рачунара (antivirus, anti-malware, anti-spyware, firewall)
• Нису подржани напори државе у области заштите права
интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података
• у току контроле открије постојање нелегално коришћеног
софтвера, да ли сте спремни да извршите његову легализацију
• Нису предузете неке од наведених мера заштите ауторских
права и интелектуалне својине у вези неовлашћеног
инсталирања и коришћења нелегалних рачунарских програма од
стране ваших запослених:
- потписивањем документа о лојалности
- техничким ограничењимa
- контролом рачунара
- на други начин
• Обвезник није усвојио процедуре из области спречавања прања
новца
• у процедуре из области спречавања прања новца нису
усаглашене са изменама Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма
• Обвезник није именовао овлашћено лице и његовог заменика
• Обвезник није утврдио поступак којим се при заснивању радног
односа проверава да ли је кандидат осуђиван за кривична дела
којима се прибавља противправна имовинска корист или која су
повезана са тероризмом - члан 40. став 1. тачка 2)
• Обвезник интерним актом није дефинисао поступак по коме се
утврђује да ли је странка или стварни власник странке страни
функционер
• Обвезник нема успостављен пословни однос са странком која је
страни функционер, да ли је извршио додатне радње и мере
прописане чланом 30. ст. 2. и 3. ЗСПНФТ
• Обвезник нема успостављен пословни однос са странком која је
страни функционер, да ли је исту сврстао у висок ризик од прања
новца и финансирања тероризма и применио појачане радње и
мере праћења странке
• Обвезник није израдио програм годишњег стручног образовања,
оспособљавања и усавршавања запослених који обављају
послове спречавања и откривања прања новца и финансирања
тероризма
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• Обвезник није доставио Управи за спречавање прања новца
податке о свакој трансакција у износу од 15.000 евра или више
или сумњивој трансакцији
• Надзирани субјекат нема сагласност на правила игре за
приређивање класичних игара на срећу
• Достављени месечни извештај о промету формално није
исправан
• Исказани наградни фонд није месечном извештају
• Није достављени месечни извештај о промету математички
тачан
• Износ обрачунате месечне накнаде исти са износом нису
уплаћене накнаде у текућем месецу за претходни месец
• Месечни извештај о накнадама није достављен у законом
прописаном року
• Уплата месечне накнаде није извршена у законом прописаном
рок
• Надзирани субјекат нема сагласност за приређивање наградне
игре у роби и услугама
• Није уплаћена накнада пре отпочињања наградне игре
• Износ није уплаћен за накнаде исти са износом
• Утврђени износ накнаде није математички тачан
• Надзирани субјекат нема одобрење за приређивање игара на
срећу преко средстава електронске комуникације
• Нема уверење о испуњености информатичких карактеристика
опреме на којој приређује
• Правни субјекат није омогућио доступност свих информација
везаних за забрану учествовања у играма на срећу малолетним
лицима
• Предузете мере предвиђене у складу са начелима одговорног
приређивања
• Играчу нису доступна у сваком тренутку процедура о начину
регистрације и мере провере
• Нису предузете мере обезбеђења ажурности података о играчу
током коришћења налога
• Прописан начин не штите од неовлашћене употребе система,
односно мере онемогућавања приступа систему особама које
нису власници налога и малолетним лицима
• Предвиђени механизми не онемогућавања приступа систему
малолетним лицима, односно начин провере утврђивања
старости играча
• Обрачун месечне накнаде за одобрење и приређивање у складу
са решењем није издат
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• Износ обрачунате месечне накнаде исти са износом није
уплаћене накнаде у текућем месецу за претходни месец
• Износ месечне накнаде није уплаћен у законом прописаном року

Буџетска инспекција
Разлог представке

Закуп ствари у јавној
својини

Јавно-приватно
партнерство и
концесије

Опис угрожавања/ повреде
● Непокретност
јавне
својине
Републике
Србије
је
отуђена/прибављена без одлуке Владе
● приход по основу отуђења непокретности јавне својине
Републике Србије не уплаћујеје се у буџет
● не постоји евиденција о стању, вредности и кретању средстава
у јавној својини
● подаци из евиденције о стању, вредности и кретању средстава
у јавној својини не достављају се Дирекцији
● ствари у јавној својини не држи се и не користи у складу са
природом и наменом ствари
● претходно није прибављена сагласност за давање на
коришћење или у закуп ствари у јавној својини од Дирекције/
надлежног органа аутономне покрајине/ надлежног органа
јединице локалне самоуправе
● непокретности у јавној својини се не прибављају и отуђују,
односно уступају, путем поступка јавног надметања или
прикупљања писмених понуда
● концесија није дата у складу са законом
● рок на који се закључује јавни уговор није утврђен у складу са
законом
● за избор приватног партнера нису примењени критеријуми у
складу са чланом 21. Закона, сходно члану 85. Закона о јавним
набавкама
● процена вредности јавног уговора није извршена на начин
одређен законом
● поступак доделе јавног уговора за јавно-приватно
партнерство, са или без елемената концесије, није покренут
објављивањем јавног позива
● јавно тело није поднело предлог пројекта ЈПП ради добијања
сагласности и усвајања органима надлежним за одобравање
пројекта
● поступак за одабир приватног партнера није покренут и
спроведен у складу са одредбама закона о јавним набавкама
● jавно тело није именовало Стручни тим за израду конкурсне
документације
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Привремено
умањивање плата,
односно зарада

Максимална зарада у
јавном сектору

Високо образовање

● основица за обрачун и исплату плата, утврђена законом,
другим прописом или другим општим и појединачним актом,
који је у примени на дан доношења Закона, није умањена за
10% у складу са законом
● запослени чија је основна нето плата пре почетка примене
Закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара,
задржава своју нето плату у складу са законом
● друга стална примања у нето износу се не умањују за 10% у
складу са законом
● у законом прописаном року (три дана од дана извршене
коначне исплате плата) није извршена уплата разлике на
рачун јавних прихода Републике Србије
● повећавају се основице, коефицијенти и други елементи,
односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава
износ плата и другог сталног примања
● не постоји сагласност Владе за изузимања од примене
Закона о максималној заради у јавном сектору
● руководиоцима у случају успешног пословања и
остваривања добрих резултата исплаћује варијабилни део
зараде већи од 30% у односу на максималну зараду
● не постоји сагласност оснивача за исплату увећања зарада
руководилаца у случају успешног пословања и остваривања
добрих резултата
● не примењују се ограничења у висини максималне зараде у
складу са Законом о утврђивању максималне зараде у
јавном сектору
● није спроведена Анализа о критеријумима и мерилима за
● утврђивање конкурентности у јавном сектору у складу са
Уредбом Владе
● максимална зарада није утврђена множењем највећег
коефицијента за положај, утврђеног законом којим се
уређују плате државних службеника и намештеника и
основице утврђене законом о буџету за текућу годину
● утврђена максимална зарада не обухвата основну зараду,
део зараде за радни учинак, накнаду трошкова за исхрану у
току рада, накнаду трошкова за регрес за коришћење
годишњег одмора, у складу са законом о раду, као и друга
примања која у складу са законом којим се уређује рад
чине зараду
● запосленима се исплаћује увећана зарада по основу
времена проведеног на раду у износу већем од 0,4% од
основне зараде за сваку пуну годину рада остварену у
радном односу
● није извршен обрачун и уплата средстава у буџет по
основу разлике између укупног износа зарада запослених
исплаћеног за месец који претходи месецу почетка
примене овог закона и укупног месечног износа зарада
који се исплаћује у складу са овим законом
● непокретности и друга средства која су обезбеђена од
стране Републике Србије за оснивање и рад високошколске
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●
●
●
●
Ученички и студентски
стандард

●
●
●
●

Спорт

●
●
●
●
●
●

Централни регистар
фактура

●
●
●
●
●
●
●

Рокови измирења
новчаних обавеза

●
●

установе се не користе само у функцији обављања
делатности утврђених овим законом
високошколска установа нема уверење о акредитацији
високошколске установе и студијског програма
утврђена висина школарине није у складу са Законом о
високом образовању
Установа нема има сагласност оснивача за обављање друге
делатности
Установа није донела развојни план и исти доставила
министарству надлежном за послове образовања у складу
са законом
Установа не води евиденцију нити исту доставља
министарству
Установа средства која се обезбеђују из буџета не користи
у складу са законом
носилац програма односно пројекта за остваривање општег
интереса ненаменски користи средства добијена из буџета
Републике Србије
није отворен посебан текући рачун за реализацију
годишњег програма, који користите искључиво за буџетска
средства добијена од Министарства
није извршен повраћај неутрошених средстава у буџет РС
на крају године, по подношењу завршног извештаја о
реализацији програма
спортско удружење није основано у складу са законом
спортско удружење није регистровало делатност којом
стиче добит у складу са условима прописаним законом
измирење новчаних обавеза није извршено у законски
прописаном року
измирене су новчане обавезе
по фактурама/другим
захтевима за исплату, које нису или су неисправно
регистроване у Централном регистру фактура
обавезе које су преузете не одговарају апропријацији која
вам је одобрена за ту намену у буџетској години
расходи и издатци се не заснивају на рачуноводственој
документацији
правни основ и износ преузетих обавеза, који проистичу из
изворне рачуноводствене документације, сачињени и
потврђени у писаној форми пре плаћања обавезе
уговорима о комерцијалним трансакцијама није предвиђен
рок за измирење новчаних обавеза у складу са законом
није проверавана исправност регистроване фактуре у
Централном регистру фактура пре плаћања
измирење новчаних обавеза није извршено у законски
прописаном року
обавезе које су преузете не одговарају апропријацији која
вам је одобрена за ту намену у буџетској години
расходи и издаци се не заснивају на рачуноводственој
документацији
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●
●
●

уговорима о комерцијалним трансакцијама није предвиђен
рок за измирење новчаних обавеза у складу са законом
подаци о преузетим обавезама или o пријему документа за
плаћање нису евидентирани у Регистар измирења
новчаних обавеза у законски прописаном року
подаци о измирењу новчаних обавеза нису евидентирали у
Регистар измирења новчаних обавеза у законом
прописаном року

Управа за игре на срећу
Разлог представке

Игре на срећу у
играчницама

Опис угрожавања/повреде
● обвезник није одредио овлашћено лице и његовог
● заменика сходно чл. 5. ст.2. тач.3. Закона о спечавању
прања новца и финансирања тероризма (ЗСПНФТ)
● обвезник није сачинио или редовно не ажурира анализу
ризика од прања новца и финансирања тероризма
● обвезник није доставио Управи за спречавање прања
новца податке о личном имену и називу радног места
овлашћеног лица и његовог заменика, као и податке о
личном имену и називу радног места члана највишег
руководства одговорног за примену ЗСПНФТ
● обвезник није израдио програм годишњег стручног
образовања, оспособљавања и усавршавања запослених
који обављају послове спречавања и откривања прања
● новца и финансирања тероризма
● овлашћено лице или његов заменик нису вршили
● обуку запослених на тему спречавања прања новца
● *обвезник није израдио листу индикатора за
препознавање лица и трансакција за које постоје
основи сумње да се ради о прању новца и финансирању
тероризма
● обвезник не спроводи редовну унутрашњу контролу
обављања послова спречавања и откривања прања
новца и финансирања тероризма,
● *обвезник не доставља Управи за спречавање прања
● новца податке о свакој трансакцији у износу од 15.000
евра или више у динарској противвредности
● обвезник не спроводи радње и мере из чл. 7 ЗСПНФТ
приликом подизања добитака, полагања улога или у
оба случаја када се врше транскације у износу од 2.000
еур или више у динарској противвредности
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● *обвезник не примењује појачане радње и мере кад је у
питању странка из државе која има стратешке
недостатке у систему за борбу против прања новца и
финансирања тероризма

Управа за спречавање прања новца
Разлог представке

Активности
предузетника,
правних лица

Опис угрожавања/повреде
● *предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није именовало овлашћено лице и његовог заменика
● предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није доставило Управи за спречавање прања новца
податке о личном имену и називу радног места члана
највишег руководства који је одговоран за примену ЗСПНФТ-а
● предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није усвојило процедуре из области спречавања прања
новца
● *предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није израдило анализу ризика од прања новца и
финансирање тероризма у односу на целокупно пословање
обвезника
● * предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није израдило анализу ризика од прања новца и
финансирања тероризма за сваку групу или врсту странке,
односно пословног односа, односно услуге коју обвазник
пружа у оквиру своје делатности
●

●
Странке
предузетника,
правног лица

●

●

*Укупан број странака са којима предузетник/правно лице за
пружање рачуноводствених услуга нема успостављен
пословни однос у контролисаном периоду
предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга не врши идентификацију странака
*предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга не врши идентификацију заступника, пуномоћника и
прокуристе странке
*предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга не утврђује стварног власника нитии проверава његов
идентитет
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●

●

●

●

●
●

●
Факторинг друштва

●

●

●
●
●
Странке факторинг
друштва

●
●

*предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није сврстало себе као обвезника у одговарајући
степен ризик од прања новца и финансирања тероризма,
предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга не примењује,у складу са ЗСПНФТ-ом и Смерницама,
одговарајуће радње и мере сходно степену ризика од прања
новца и финансирања тероризма у који је сврстало своје
странке
предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга није интерним актом дефинисало поступак по коме се
утврђује да ли је странка или стварни власник странке страни
функционер, функционер међународне организације или
домаћи функционер
*предузетник/правно лице за пружање рачуноводствених
услуга нема успостављен пословни однос са странком која је,
односно у чијој власничкој структури је оф-шор правно лице
*факторинг друштво није именовало овлашћено лице и
његовог заменика
факторинг друштво није доставило Управи за спречавање
прања новца податке о личном имену и називу радног места
члана највишег руководства који је одговоран за примену
ЗСПНФТ-а
факторинг друштво није усвојило процедуре из области
спречавања прања новца
факторинг друштво није израдило анализу ризика од прања
новца и финансирање тероризма у односу на целокупно
пословање обвезника
* факторинг друштво није израдило анализу ризика од прања
новца и финансирања тероризма за сваку групу или врсту
странке, односно пословног односа, односно услуге коју
обвазник пружа у оквиру своје делатности
*Укупан број странака са којима факторинг друштво нема
успостављен пословни однос у контролисаном периоду
факторинг друштво не врши идентификацију странака
факторинг друштво не врши идентификацију заступника,
пуномоћника и прокуристе странке
факторинг друштво не утврђује стварног власника нитии
проверава његов идентитет
факторинг друштво није сврстало себе као обвезника у
одговарајући степен ризик од прања новца и финансирања
тероризма,
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●

●

●

факторинг друштво не примењује,у складу са ЗСПНФТ-ом и
Смерницама, одговарајуће радње и мере сходно степену
ризика од прања новца и финансирања тероризма у који је
сврстало своје странке
факторинг друштво није интерним актом дефинисало
поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни
власник странке страни функционер, функционер
међународне организације или домаћи функционер
* факторинг друштво нема успостављен пословни однос са
странком која је, односно у чијој власничкој структури је офшор правно лице

Управа за превентивну заштиту
●

Категорије објеката угрожености од пожара

област

Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

1. категорија

Подаци о регистрацији
субјекта

● субјекат није уписан у базу АПР
● субјекат нема посебно овлашћење
обављање делатности

Испуњеност
нормативних услова

●

●
●

●
●

●

за

нису прибављене неопходне сагласности о
примењеним и спроведеним мерама
заштите од пожара на објектима субјекта
није Прибављена сагласност на План
заштите од пожара
није Прибављена сагласност на Програм
обуке запослених из области заштите од
пожара
Запослени нису завршили основну обуку из
области заштите од пожара
Запослени нису завршили практичну
проверу знања из области заштите од
пожара
није Техничку опремљена и обучена
ватрогасна јединица са потребним бројем
стручно оспособљених ватрогасаца, као и
потребан број лица стручно оспособљених
за
спровођење
и
организовање
превентивних мера и сталног дежурства
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●

●

●

●

Заштитни системи и
уређаји

Објекти
надзираног
субјекта
нису
категорисани у одређене категорије
угрожености од пожара
Надзирани субјекат није категорисан у
одговарајућу категорију угрожености од
пожара
није Истакнут План евакуације и упутства
за поступање у случају пожара на видљивом
месту у објектима
није Сачињена нормативна акта за
употребу, контролу и одржавање уграђене
опреме, уређаја и инсталација:

● не постоје Мобилни уређаји за почетно
гашење пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности мобилних уређаја за почетно
гашење пожара од остране овлашћеног тела
● није Изведена спољашња и/или унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
● Хидрантска инсталација није опремљена
прописаном опремом
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности хидрантске инсталације од
стране овлашћеног тела
● није Изведена инсталација против-паничне
расвете на путевима евакуације у објектима
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације против-паничне
расвете
● нису Обезбеђени услови за сигурну
евакуацију (путеви евакуације проходни и
изведени у складу са прописима)
● нису Проходни/слободни путеви, пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
● није Уграђен систем за откривање и дојаву
пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за откривање и дојаву
пожара од стране овлашћеног тела
● Дојавна централа система за откривање и
дојаву пожара није постављена у просторији
где се непрекидно дежура
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● На месту дојавне централе система се не
налази план узбуњивања, контролна књига и
упутство за руковање и одржавање система
● Дежурни радници на месту дојавне централе
система нису обучени за правилан рад и
руковање системом
● није
Уграђен
систем
за
детекцију
експлозивних атмосфера
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности
система
за
детекцију
експлозивних
атмосфера
од
стране
овлашћеног тела
● није Уграђен стабилан систем за гашење
пожара
● није извршена Редовна контрола уграђеног
стабилног система за гашење пожара од
стране овлашћеног тела
● не постоји Систем за одвођење дима и
топлоте
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за одвођење дима и
топлоте од стране овлашћеног тела
● Објекти нису заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације за заштиту
објеката од атмосферског пражњења
● нису Уграђене електрични уређаји и
инсталације у противексплозијској заштити
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности уграђених електричних уређаја
и инсталација у противексплозијској
заштити од стране овлашћеног тела
● не
постоји
Систем
за
изједначење
потенцијала
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за
изједначење
потенцијала
● не постоји Систем за одвођење статичког
електрицитета
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за одвођење статичког
електрицитета
● није извршена Заштита подних површина и
газишта
са
аспекта
обезбеђења
електропроводљивости
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● није
извршена
Редовна
контрола
испуњености
заштитне
функције
електропроводљивости подних површина и
газишта
● није
извршена
Редовна
контрола
електроенергетских
постројења
и
инсталација високог и ниског напона, општег
напајања
електричном
енергијом,
инсталација развода електричне енергије и
заштитних уређаја који су саставни део ових
инсталација

2. категорија

Додатне мере заштите
од пожара и експлозија
и спречавање њиховог
ширења

● Неком од признатих метода није извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозије
● није
Предвиђено
одвајање
простора
формирањем противпожарних сектора
● не постоји Систем опште и локалне
вентилације
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система опште и локалне
вентилације
● нису обезбеђени Елементи система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
отпорности на пожар (клапне отпорне на
пожар у системима вентилације и врата на
границама противпожарних сектора)
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности елемената система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
отпорности на пожар
● нису предузете Мере заштите од пожара и
екплозија приликом обављања послова
заваривања, резања и лемљења на
привременим местима

Подаци о регистрацији
субјекта

● субјекат није уписан у базу АПР
● субјекат нема посебно овлашћење
обављање делатности

Испуњеност
нормативних услова

● Нису Прибављене неопходне сагласности о
примењеним и спроведеним мерама заштите
од пожара на објектима субјекта
● није Прибављена сагласност на План заштите
од пожара

за
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● није Прибављена сагласност на * није
спроведен Програм обуке запослених из
области заштите од пожара
● Запослени нису завршили основну обуку из
области заштите од пожара
● Запослени нису завршили практичну
проверу знања из области заштите од пожара
● нема
Потребан
број
лица
стручно
оспособљених за спровођење и организовање
превентивних мера и сталног дежурства
● Објекти
надзираног
субјекта
нису
категорисани
у
одређене
категорије
угрожености од пожара
● Надзирани субјекат није категорисан у
одређену категорију угрожености од пожара
● није Истакнут План евакуације и упутства за
поступање у случају пожара на видљивом
месту у објектима
● није Сачињена нормативна акта за употребу,
контролу и одржавање уграђене опреме,
уређаја и инсталација:
Заштитни системи и
уређаји

● нису постављени Мобилни уређаји за
почетно гашење пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности мобилних уређаја за почетно
гашење пожара од остране овлашћеног тела
● није Изведена спољашња и унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
● Хидрантска инсталација није опремљена
прописаном опремом
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности хидрантске инсталације од
стране овлашћеног тела
● није Изведена инсталација против-паничне
расвете на путевима евакуације у објектима
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације против-паничне
расвете
● нису Обезбеђени услови за сигурну
евакуацију (путеви евакуације проходни и
изведени у складу са прописима)
● нису Проходни/слободни путеви, пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
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● није Уграђен систем за откривање и дојаву
пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за откривање и дојаву
пожара од стране овлашћеног тела
● Дојавна централа система за откривање и
дојаву пожара није постављена у просторији
где се непрекидно дежура
● На месту дојавне централе система се не
налази план узбуњивања, контролна књига и
упутство за руковање и одржавање система
● Дежурни радници на месту дојавне централе
система нису обучени за правилан рад и
руковање системом
● није
Уграђен
систем
за
детекцију
експлозивних атмосфера
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности
система
за
детекцију
експлозивних
атмосфера
од
стране
овлашћеног тела
● није Уграђен стабилан систем за гашење
пожара
● није извршена Редовна контрола уграђеног
стабилног система за гашење пожара од
стране овлашћеног тела
● не постоји Систем за одвођење дима и
топлоте
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за одвођење дима и
топлоте од стране овлашћеног тела
● Објекти нису заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације за заштиту
објеката од атмосферског пражњења
● нису Уграђене електрични уређаји и
инсталације у противексплозијској заштити
● није
изврешена
Редовна
контрола
исправности уграђених електричних уређаја
и инсталација у противексплозијској
заштити од стране овлашћеног тела
● не
постоји
Систем
за
изједначење
потенцијала
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за
изједначење
потенцијала
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● не постоји Систем за одвођење статичког
електрицитета
● није
изврешна
Редовна
контрола
исправности система за одвођење статичког
електрицитета
● није спроведена Заштита подних површина и
газишта
са
аспекта
обезбеђења
електропроводљивости
● није
изврешена
Редовна
контрола
испуњености
заштитне
функције
електропроводљивости подних површина и
газишта
● није
извршена
Редовна
контрола
електроенергетских
постројења
и
инсталација високог и ниског напона, општег
напајања
електричном
енергијом,
инсталација развода електричне енергије и
заштитних уређаја који су саставни део ових
инсталација

3. категорија

Додатне мере заштите
од пожара и експлозија
и спречавање њиховог
ширења

● Неком од признатих метода није извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозијеније
Предвиђено
одвајање
простора формирањем противпожарних
сектора
● не постоји Систем опште и локалне
вентилације
● није
изврешена
Редовна
контрола
исправности система опште и локалне
вентилације
● нема Елемената система за које постоје
додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности (клапне отпорне на пожар у
системима вентилације и врата на границама
противпожарних сектора)
● није
изврешена
Редовна
контрола
исправности елемената система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности
● нису спроведене Мере заштите од пожара и
екплозија приликом обављања послова
заваривања, резања и лемљења на
привременим местима

Подаци о регистрацији
субјекта

● субјекат није уписан у базу Агенције за
привредне регистре?
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● субјекат нема посебно
обављање делатности
Испуњеност
нормативних услова

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

Заштитни системи и
уређаји

●
●

●
●
●

овлашћење

за

Нису Прибављене неопходне сагласности
о примењеним и спроведеним мерама
заштите од пожара на објектима субјекта
Правила заштите од пожара нису
усклађена са законом
није Прибављена сагласност на * не
постоји Програм обуке запослених из
области заштите од пожара
Запослени нису завршили основну обуку
из области заштите од пожара
Запослени нису завршили практичну
проверу знања из области заштите од
пожара
нема Потребан број лица стручно
оспособљених
за
спровођење
и
организовање превентивних мера и
сталног дежурства
Објекти
надзираног
субјекта
нису
категорисани у одређене категорије
угрожености од пожара
Надзирани субјекат није категорисан у
одређену категорију угрожености од
пожара
није Истакнут План евакуације и упутства
за поступање у случају пожара на
видљивом месту у објектима
није Сачињена нормативна акта за
употребу, контролу и одржавање уграђене
опреме, уређаја и инсталација:
нису постављени Мобилни уређаји за
почетно гашење пожара
није
извршена
Редовна
контрола
исправности мобилних уређаја за почетно
гашење пожара од остране овлашћеног
тела
није Изведена спољашња и унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
Хидрантска инсталација није опремљена
прописаном опремом
није
извршена
Редовна
контрола
исправности хидрантске инсталације од
стране овлашћеног тела
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●

●

●

●

●
●

●

Додатне мере заштите ●
од пожара и експлозија
и спречавање њиховог
●
ширења
●
●
●

●

●

није Изведена инсталација противпаничне расвете на путевима евакуације у
објектима
није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације против-паничне
расвете
нису Обезбеђени услови за сигурну
евакуацију (путеви евакуације проходни и
изведени у складу са прописима)
нису Проходни/слободни путеви, пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
Објекти нису заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
није изврешена Редовна контрола
исправности инсталације за заштиту
објеката од атмосферског пражњења
није
извршена
Редовна
контрола
електроенергетских
постројења
и
инсталација високог и ниског напона,
општег напајања електричном енергијом,
инсталација развода електричне енергије
и заштитних уређаја који су саставни део
ових инсталација
Неком од признатих метода није извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозије
није Предвиђено одвајање простора
формирањем противпожарних сектора
није
Изведена
нека
од
додатних
инсталација у функцији безбедности
не постоји Систем опште и локалне
вентилације
није
извршена
Редовна
контрола
исправности система опште и локалне
вентилације
не постоје Елементи система за које постоје
додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности (клапне отпорне на пожар
у системима вентилације и врата на
границама противпожарних сектора)
није
извршена
Редовна
контрола
исправности елемената система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности
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●

●

не постоје Мере заштите од пожара и
екплозија приликом обављања послова
заваривања, резања и лемљења на
привременим местима

Јавни и пословни објекти

област

Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

2. Категорије
угрожености
од пожара у
којима се
окупља од 200
до 500 лица

Испуњеност услова за ●
обављање делатности
●

Да ли је уписан у базу Агенције за привредне
регистре?
Надзирани субјекат поседује посебно
овлашћење надлежног органа за обављање
делатности – ако је законом предвиђено

Испуњеност
нормативних услова

● Прибављене неопходне сагласности о
примењеним и спроведеним мерама
заштите од пожара на објектима субјекта
● Прибављена сагласност на План заштите од
пожара
● Прибављена сагласност на Програм обуке
запослених из области заштите од пожара
● Запослени завршили основну обуку из
области заштите од пожара
● Запослени завршили практичну проверу
знања из области заштите од пожара
● Потребан број лица стручно оспособљених
за
спровођење
и
организовање
превентивних мера и сталног дежурства
● Објекти надзирано субјекта категорисани у
одређене категорије угрожености од
пожара
● Надзирани субјекат категорисан у одређену
категорију угрожености од пожара
● Истакнут План евакуације и упутства за
поступање у случају пожара на видљивом
месту у објектима
● Сачињена нормативна акта за употребу,
контролу и одржавање уграђене опреме,
уређаја и инсталација:

Заштитни системи и
уређаји

● Мобилни уређаји за почетно гашење пожара
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● Редовна контрола исправности мобилних
уређаја за почетно гашење пожара од
остране овлашћеног тела
● Изведена
спољашња
и
унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
● Хидрантска
инсталација
опремљена
прописаном опремом
● Редовна контрола исправности хидрантске
инсталације од стране овлашћеног тела
● Изведена инсталација против-паничне
расвете на путевима евакуације у објектима
● Редовна контрола исправности инсталације
против-паничне расвете
● Обезбеђени услови за сигурну евакуацију
(путеви евакуације проходни и изведени у
складу са прописима)
● Проходни/слободни
путеви,
пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
● Уграђен систем за откривање и дојаву
пожара
● Редовна контрола исправности система за
откривање и дојаву пожара од стране
овлашћеног тела
● Дојавна централа система за откривање и
дојаву пожара је постављена у просторији
где се непрекидно дежура
● На месту дојавне централе система се
налази план узбуњивања, контролна књига
и упутство за руковање и одржавање
система
● Дежурни радници на месту дојавне
централе система су обучени за правилан
рад и руковање системом
● Уграђен стабилан систем за гашење пожара
● Редовна контрола уграђеног стабилног
система за гашење пожара од стране
овлашћеног тела
● Систем за одвођење дима и топлоте
● Редовна контрола исправности система за
одвођење дима и топлоте од стране
овлашћеног тела
● Објекти заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
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● Редовна контрола исправности инсталације
за заштиту објеката од атмосферског
пражњења
● Редовна контрола електроенергетских
постројења и инсталација високог и ниског
напона, општег напајања електричном
енергијом, инсталација развода електричне
енергије и заштитних уређаја који су
саставни део ових инсталација
Остале мере заштите ●
од пожара и екплозија
и спречавање њиховог
●
ширења
●
●
●

●

●

2. категорије
угрожености
од пожара
у којима се
окупља више
од 500 лица и
пословни
објекти који
спадају у
категорију
високих
објеката

Неком од признатих метода извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозије
Предвиђено
одвајање
простора
формирањем противпожарних сектора
Систем опште и локалне вентилације
Редовна контрола исправности система
опште и локалне вентилације
Елементи система за које постоје додатни
захтеви
у
погледу
потребне
ватроотпорности (клапне отпорне на пожар
у системима вентилације и врата на
границама противпожарних сектора)
Редовна контрола исправности елемената
система за које постоје додатни захтеви у
погледу потребне ватроотпорности
Мере заштите од пожара и екплозија
приликом обављања послова заваривања,
резања и лемљења на привременим
местима

Испуњеност услова за ●
обављање делатности
●

субјекат није уписан у базу Агенције за
привредне регистре?
Надзирани субјекат не поседује посебно
овлашћење надлежног органа за обављање
делатности

Испуњеност
нормативних услова

нису Прибављене неопходне сагласности о
примењеним и спроведеним мерама
заштите од пожара на објектима субјекта
није Прибављена сагласност на План
заштите од пожара
није Прибављена сагласност на Програм
обуке запослених из области заштите од
пожара
Запослени нису завршили основну обуку из
области заштите од пожара

●

●
●

●
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Запослени нису завршили практичну
проверу знања из области заштите од
пожара
● нема Потребан број лица стручно
оспособљених
за
спровођење
и
организовање превентивних мера и сталног
дежурства
● *Објекти
надзираног
субјекта
нису
категорисани у одређене категорије
угрожености од пожара
● Надзирани субјекат није категорисан у
одређену категорију угрожености од
пожара
● није Истакнут План евакуације и упутства
за поступање у случају пожара на видљивом
месту у објектима
● није Сачињена нормативна акта за
употребу, контролу и одржавање уграђене
опреме, уређаја и инсталација:
●

Заштитни системи и
уређаји

● Нису постављени Мобилни уређаји за
почетно гашење пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности мобилних уређаја за почетно
гашење пожара од остране овлашћеног тела
● није Изведена спољашња и унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
● Хидрантска инсталација није опремљена
прописаном опремом
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности хидрантске инсталације од
стране овлашћеног тела
● Није Изведена инсталација против-паничне
расвете на путевима евакуације у објектима
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације против-паничне
расвете
● нису Обезбеђени услови за сигурну
евакуацију (путеви евакуације проходни и
изведени у складу са прописима)
● нису Проходни/слободни путеви, пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
● није Уграђен систем за откривање и дојаву
пожара
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● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за откривање и дојаву
пожара од стране овлашћеног тела
● не постоји Дојавна централа система за
откривање и дојаву пожара је постављена у
просторији где се непрекидно дежура
● На месту дојавне централе система се не
налази план узбуњивања, контролна књига
и упутство за руковање и одржавање
система
● Дежурни радници на месту дојавне
централе система нису обучени за правилан
рад и руковање системом
● није Уграђен стабилан систем за гашење
пожара
● није извршена Редовна контрола уграђеног
стабилног система за гашење пожара од
стране овлашћеног тела
● не постоји Систем за одвођење дима и
топлоте
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за одвођење дима и
топлоте од стране овлашћеног тела
● Објекти нису заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације за заштиту
објеката од атмосферског пражњења
● није
извршена
Редовна
контрола
електроенергетских
постројења
и
инсталација високог и ниског напона,
општег напајања електричном енергијом,
инсталација развода електричне енергије и
заштитних уређаја који су саставни део ових
инсталација
Остале мере заштите ●
од пожара и екплозија
и спречавање њиховог
●
ширења
●
●

Неком од признатих метода није извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозије
није Предвиђено одвајање простора
формирањем противпожарних сектора
не постоји Систем опште и локалне
вентилације
није
извршена
Редовна
контрола
исправности система опште и локалне
вентилације
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●

●

●

3. категорије
угрожености
од пожара
у којима се
окупља до 200
лица

не постоје Елементи система за које постоје
додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности (клапне отпорне на пожар
у системима вентилације и врата на
границама противпожарних сектора)
није
извршена
Редовна
контрола
исправности елемената система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности
нису спроведене Мере заштите од пожара и
екплозија приликом обављања послова
заваривања, резања и лемљења на
привременим местима

Испуњеност услова за ●
обављање делатности
●

субјекат није уписан у базу Агенције за
привредне регистре?
Надзирани субјекат не поседује посебно
овлашћење надлежног органа за обављање
делатности

Испуњеност
нормативних услова

Нису Прибављене неопходне сагласности о
примењеним и спроведеним мерама
заштите од пожара на објектима субјекта
Правила заштите од пожара нису усклађена
са законом
није Прибављена сагласност на Програм
обуке запослених из области заштите од
пожара
Запослени нису завршили основну обуку из
области заштите од пожара
Запослени нису завршили практичну
проверу знања из области заштите од
пожара
нема Потребан број лица стручно
оспособљених
за
спровођење
и
организовање превентивних мера и сталног
дежурства
Објекти
надзираног
субјекта
нису
категорисани у одређене категорије
угрожености од пожара
Надзирани субјекат није категорисан у
одређену категорију угрожености од
пожара
није Истакнут План евакуације и упутства
за поступање у случају пожара на видљивом
месту у објектима

●

●
●

●
●

●

●

●

●
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●

Заштитни системи и
уређаји

није Сачињена нормативна акта за
употребу, контролу и одржавање уграђене
опреме, уређаја и инсталација:

● Нису постављени Мобилни уређаји за
почетно гашење пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности мобилних уређаја за почетно
гашење пожара од остране овлашћеног тела
● није Изведена спољашња и унутрашња
хидрантска инсталација за гашење пожара
● Хидрантска инсталација није опремљена
прописаном опремом
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности хидрантске инсталације од
стране овлашћеног тела
● није Изведена инсталација против-паничне
расвете на путевима евакуације у објектима
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације против-паничне
расвете
● нису Обезбеђени услови за сигурну
евакуацију (путеви евакуације проходни и
изведени у складу са прописима)
● нису Проходни/слободни путеви, пролази,
платои и прилази објектима који су
предвиђени за ватрогасна возила
● није Уграђен систем за откривање и дојаву
пожара
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система за откривање и дојаву
пожара од стране овлашћеног тела
● не постоји Дојавна централа система за
откривање и дојаву пожара је постављена у
просторији где се непрекидно дежура
● На месту дојавне централе система се не
налази план узбуњивања, контролна књига
и упутство за руковање и одржавање
система
● Дежурни радници на месту дојавне
централе система нису обучени за правилан
рад и руковање системом
● Објекти нису заштићени инсталацијом за
заштиту од атмосферског пражњења
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● није
извршена
Редовна
контрола
исправности инсталације за заштиту
објеката од атмосферског пражњења
● није
извршена
Редовна
контрола
електроенергетских
постројења
и
инсталација високог и ниског напона,
општег напајања електричном енергијом,
инсталација развода електричне енергије и
заштитних уређаја који су саставни део ових
инсталација
Остале мере заштите
од пожара и екплозија
и спречавање њиховог
ширења

● Неком од признатих метода није извршена
додатна процена ризика од пожара и
експлозије
● није Предвиђено одвајање простора
формирањем противпожарних сектора
● није
Изведена
нека
од
додатних
инсталација у функцији безбедности
● не постоји Систем опште и локалне
вентилације
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности система опште и локалне
вентилације
● не постоје Елементи система за које постоје
додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности (клапне отпорне на пожар
у системима вентилације и врата на
границама противпожарних сектора)
● није
извршена
Редовна
контрола
исправности елемената система за које
постоје додатни захтеви у погледу потребне
ватроотпорности
● нису спроведене Мере заштите од пожара и
екплозија приликом обављања послова
заваривања, резања и лемљења на
привременим местима

Управа за управљање ризиком (МУП)
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
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Обавезе јединица
локалне самоуправе

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Обавезе привредних
друштава и других
правних лица

●
●
●
●

ЈЛС није донела Одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите
ЈЛС није планирала и обезбедила буџетска средства намењена
за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним
ситуацијама
ЈЛС није донела акт о одређивању субјеката од посебног значаја
за заштиту и спасавање
ЈЛС није донела Одлуку о образовању јединица цивилне
заштите опште намене
ЈЛС није извршила попуна јединица цивилне заштите опште
намене
ЈЛС није опремила јединице цивилне заштите средствима и
опремом за извршавање задатака заштите и спасавања
ЈЛС није донела акт о постављењу повереника и заменика
повереника у органу локалне самоуправе
ЈЛС није истакла знаке за узбуњивање на видним местима у
јавним објектима
ЈЛС није образовала Штаб за ванредне ситуације
ЈЛС није припремила пословник о раду Штаба за ванредне
ситуације
ЈЛС није припремила годишњи план рада Штаба за ванредне
ситуације
ЈЛС није поднела годишњи извештај о раду Штаба за ванредне
ситуације Скупштини општине/града
ЈЛС није спровела обуку команданта и чланова Штаба за
ванредне ситуације
ЈЛС није израдила процену ризика од катастрофа
ЈЛС није израдила план заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама
ЈЛС није формирала ситуациони центар
ЈЛС није израдила студију акустичности за територију ЈЛС
ЈЛС средства за узбуњивање не одржава у исправном стању
ЈЛС није формирала специјализовану јединицу за узбуњивање

Надзирани субјект није регистрован у АПР-у
Надзирани субјекат не поседује посебно Решење за обављање
делатности
Правно лице одлуком надлежног органа није одређено као
субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање
Није израђена Процена ризика од катастрофа
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Привредно друштво није израдило План заштитеи спасавања и
није добило сагласност МУП-а
Није ажурирана Процена ризика од катастрофа
Није ажуриран План заштите и спасавања
Нису постављени и именовани повереници цивилне заштите
Нису обезбеђена одговарајућа средства и опрема за личну
заштиту
Нису истакнути знаци за узбуњивање и обавештење о бројевима
хитних служби на видним местима
Није благовремено обавештено и узбуњено становништва о
изазваним опасностима( низводно од хидросистема који
користе-електропривреда и водопривреда
Није обезбеђено непрекидно снабдевањеелектричном
енергијом уређаја система осматрања,обавештавања и
узбуњивања
Правно лице није добило сагласност на План заштите од удеса
од стране надлежног органа
Није обезбеђено благовремено обавештавање и узбуњивање
становништва о опасностима изазваним опасним супстанцама
Не врши се достављање података из Плана заштите од удеса ЈЛС
у складу са Законом
Привредно друштво није извршило тестирање /и ажурирање/
Плана заштите од удеса

Надзирани субјект није уписан у регистар надлежног
регистарског органа
Комплет за пружање прве помоћи
Комплет алата
Средства за дезинфекцију
Начин чувања и руковања опремом и средствима
Приручна апотека (зидни ормарић или преносива торба)
Носила
Начин чувања и руковања опремом и средствима

Надзирани субјект није уписан у регистар надлежног
регистарског органа
Функционалност склоништа
Средства за затварање отвора
Стање електроинсталација
Стање опреме за боравак
135

●
●
●
●
●
●

Стање санитарне опреме
Стање опреме за воду
Стање склоништа
Средстава за затварање отвора
Стање инсталације за проветравање
Стање система за пречишћавање ваздуха

Инспекција друмског саобраћаја
Разлог представке
●

●

●
●

Пружање станичних
услуга

●
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●

●
Међумесни превоз
путника у друмском
саобраћају

Опис угрожавања/повреде
Привредни субјекат који управља аутобуском станицом није
привредно друштво друго правно лице или предузетник који
има лиценцу за пружање станичних услуга
Пружалац услуга пружа услуге превозницима и путницима под
једнаким условима и у складу са одредбама Закона о превозу
путника у друмском саобраћају и општим условима пословања
аутобуских станица
Пружалац станичне услуге не пружа и наплаћује у складу са
категоријом аутобуске станице
Пружалац услуга на видном месту истакао извод из реда
вожње, опште услове међумесног превоза и опште услове
пословања аутобуске станице
Пружалац услуга превознику не омогућава несметан пријем,
коришћење и отпрему аутобуса са перона аутобуске станице
која је унета у регистровани, односно одобрен ред вожње
Пружалац услуга не води тачну евиденцију полазака и
долазака на прописаном обрасцу.
Пружалац услуга најкасније до десетог у месецу, на основу
евиденције доставља извештај о необављању линијског
превоза по регистрованим, односно одобреним редовима
вожње, за претходни месец, републичкој инспекцији за
друмски саобраћај
Пружалац услуга пружа услуге превознику који обавља превоз,
а нема регистровани ред вожње, односно нема дозволу за
међународни линијски превоз
Превоз у друмском саобраћају обавља аутобусом који не
испуњава услове утврђене прописима
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Аутобус са којим домаћи превозник обавља превоз у
друмском саобраћају није регистрован на територији
Републике Србије
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се оригинал извода лиценце
У аутобусу којим се обавља превоз у друмском саобраћају не
налази се путни налог за аутобус потписан од стране возача и
потписан од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим обавља превоз у друмском саобраћају нема
на бочним странама исписано пословно име превозника
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се уговор о раду за возаче
Међумесни превоз обавља се аутобусом који не испуњава
прописане услове за међуградске аутобусе и који има најмање
осамнаест седишта
Међумесни превоз се обавља без регистрованог реда вожње
Превозник није издао читко попуњену, нумерисану возну
карту за одређену релацију, са уписаним називом превозника,
датумом поласка, временом поласка и ценом превоза
Превозник се не придржава регистрованог реда вожње
Укрцавање и искрцавање путника у аутобус у линијском
превозу врши се на аутобуским станицама и аутобуским
стајалиштима која нису унета у регистровани ред вожње
Превозник није примиo сваког путника у границама
расположивих места уписаних у саобраћајну дозволу
Превозник јије обезбедиo превоз пртљага истовремено с
превозом путника коме пртљаг припада
У аутобусу којим се обавља линијски превоз не налази се
регистровани ред вожње
У аутобусу којим се обавља линијски превоз не налази се
важећи ценовник оверен потписом овлашћеног лица
превозника
У аутобусу којим се обавља линијски превоз не налазе се
општи услови међумесног превоза
У аутобусу којим се обавља линијски превоз на предњој
страни аутобуса не налази се истакнут назив линије према
реду вожње
Превозник није обезбедио идентификациону исправу возачу,
који управља аутобусом којим се обавља међумесни превоз
Возач управља аутобусом без идентификационе исправе
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
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Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају није
регистрован на територији Републике Србије
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се оригинал извода лиценце
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се путни налог за аутобус потписан од стране возача и
потписан и од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају
нема на бочним странама исписано пословно име превозника
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се уговор о раду за возаче
У аутобусу којим се обавља линијски превоз путника не
налази се оригинал дозволе за линијски превоз са одобреним
редом вожње
Уаутобусу којим се обавља линијски превоз путника не
налази се важећи ценовник оверен потписом овлашћеног
лица превозника
У аутобусу којим се обавља линијски превоз, на предњој
страни аутобуса, није истакнут назив линије
Превозник не користи само аутобуске станице и аутобуска
стајалишта за међумесни превоз у насељима и насељеним
местима које су у реду вожње
Возач управља аутобусом којим се обавља међународни
линијски превоз без идентификационе исправе
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Превоз се обавља аутобусом који не испуњава услове
утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја
на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте
аутобуса
Аутобус са којим домаћи превозник, домаће привредно
друштво, друго правно лице, предузетник обавља превоз у
друмском саобраћају није регистрован на територији
Републике Србије
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се оригинал извода лицемце
У аутобусу којим се обавља превоз у друмском саобраћају не
налази се путни налог за аутобус потписан од стране возача и
потписан од стране овлашћеног лица
Ааутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају
нема на бочним странама исписано пословно име превозника
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У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се уговор о раду за возаче
Ванлинијски превоз се не обавља на основу путног листа и
писменог уговора закљученог између превозника и
корисника превоза
Уговор који је превозник закључио са физичким лицем, које
није предузетник, није оверен код органа надлежног за оверу
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу не
врши се на местима која су утврђена уговором, на којима је
дозвољено заустављање и паркирање и могуће безбедно
укрцавање и искрцавање
Превозник који обавља ванлинијски превоз не укрцава и не
искрцава путнике на аутобуским стајалиштима?
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз није
сачињен читко и није закључен и оверен потписом
овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за
укрцавање путника у полазишту
У аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази се
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, није
попуњен путни лист и није истакнут на предњој страни
аутобуса натпис: "Ванлинијски превоз"
Путни лист није попуњен читко, тачно и није закључен и
оверен потписом овлашћеног лица превозника пре
постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Превоз се обавља аутобусом који не испуњава услове утврђене
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за поједине врсте
аутобуса
Аутобус са којим домаћи превозник, домаће привредно
друштво, друго правно лице, предузетник обавља превоз у
друмском саобраћају није регистрован на територији
Републике Србије
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се оригинал извода лиценце
У аутобусу којим се обавља превоз у друмском саобраћају не
налази се путни налог за аутобус потписан од стране возача и
потписан од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају нема
на бочним странама исписано пословно име превозника
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Превозник на граничном прелазу није дао путни лист на оверу
надлежном царинском органу Републике Србије
У аутобусу којим домаћи превозник обавља ванлинијски
превоз не налази уговор о превозу
У аутобусу којим домаћи превозник обавља ванлинијски
превоз не налази се на предњој страни аутобуса, истакнут
натпис: "Ванлинијски превоз"
У обављању ванлинијског превоза више организованих група
путника, истим аутобусом, за сваку групу није попуњен
посебан путни лист
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
У друмском саобраћају обавља се превоз аутобусом који не
испуњава услове утврђене прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима и прописима о
стандардима за поједине врсте аутобуса
Аутобус са којим домаћи превозник обавља превоз у друмском
саобраћају није регистрован на територији Републике Србије
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се оригинал извода лиценце
У аутобусу којим се обавља превоз у друмском саобраћају не
налази се путни налог за аутобус потписан од стране возача и
потписан од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају нема
на бочним странама исписано пословно име превозника
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се уговор о раду за возаче односно други уговор у
складу са законом којим се уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа
Уговор о превозу није нумерисан и уговором није утврђен
превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, места
укрцавања и искрцавања путника, план обављања превоза и
цена превоза
Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском
превозу се не врши на местима која су утврђена уговором
Списак путника на основу кога се обавља посебан линијски
превоз није попуњен читко, тачно и закључен и није оверен
потписом овлашћеног лица превозника
У аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз не налази
се примерак уговора на основу кога се обавља превоз, списак
путника за сваку појединачну вожњу којом се извршава уговор
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о посебном линијском превозу и на предњем делу аутобуса
натпис: "Посебан линијски превоз"
Списак путника није попуњен читко, закључен и оверен
потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања
аутобуса за укрцавање путника у полазишту
Превозник који је уговорио посебан линијски превоз није
обезбедио путницима идентификационе возне исправе
Превозник који обавља посебан линијски превоз превози
путнике без идентификационих возних исправа
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Превоз у друмском саобраћају обавља аутобусом или
путничким возилом које не испуњава услове утврђене
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за поједине врсте
аутобуса, односно путничких возила
Аутобус или путничко возило којима домаћи превозник,
домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник и
пољопривредник обавља превоз у друмском саобраћају није
регистрована на територији Републике Србије
У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене потребе у
друмском саобраћају не налази се путни налог потписан од
стране возача и потписан од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају нема
на бочним странама исписано пословно име превозника
Аутобус узет у лизинг, којим се обавља превоз за сопствене
потребе, не користи се у складу са прописима којима се уређује
посао лизинга моторних возила
У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази се уговор о раду за возаче,
У аутобусу којим се врши домаћи превоз за сопствене потребе
не налази се нумерисан и читко попуњен списак лица која се
превозе, потписан од стране власника, односно имаоца
аутобуса и да ли се списак лица која се превозе закључен пре
постављања аутобуса за укрцавање у полазишту
На предњој страни аутобуса, односно путничког возила, којим
се врши домаћи превоз за сопствене потребе не налази се
натпис: "Превоз за сопствене потребе"
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Превоз у друмском саобраћају обавља аутобусом или
путничким возилом које не испуњава услове утврђене
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прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима и прописима о стандардима за поједине врсте
аутобуса, односно путничких возила
Аутобус или путничко возило којима домаћи превозник,
домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник
обавља превоз у друмском саобраћају није регистрована на
територији Републике Србије
У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене потребе у
друмском саобраћају не налази се путни налог потписан од
стране возача и потписан од стране овлашћеног лица
Аутобус са којим се обавља превоз у друмском саобраћају нема
на бочним странама исписано пословно име превозника
Аутобус узет у лизинг, којим се обавља превоз за сопствене
потребе, не користи се у складу са прописима којима се уређује
посао лизинга моторних возила
Домаће привредно друштво није уписан у регистар
привредних друштава, других правних лица и предузетника
који врше међународни превоз за сопствене потребе
У аутобусу којим се врши међународни превоз за сопствене
потребе не налази се оригинал потврде и прописно попуњен
путни лист
На предњој страни аутобуса којим се врши међународни
превоз за сопствене потребе не налази се натпис: "Превоз за
сопствене потребе"
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Превоз у друмском саобраћају обавља путничким возилом које
не испуњава услове утврђене прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима и прописима о
стандардима за поједине врсте путничких возила
Путничко возило са којим домаћи превозник обавља превоз у
друмском саобраћају није регистровано на територији
Републике Србије
У путничком возилу којим се обавља превоз у друмском
саобраћају не налази се путни налог потписан од стране возача
и потписан и оверен од стране овлашћеног лица
Привредно друштво или предузетник не поседује решење
општинске, односно градске управе, односно управе надлежне
за послове саобраћаја у складу са чланом 137а став 1.
Возач путничког возила има најмање 21 годину старости, као
и да најмање три године има возачку дозволу В категорије?

142

●
●

●
●

●

●
●

●

●
Превоз терета у
домаћем друмском
саобраћају

●

●

●

●
●

Лимо сервис се обавља само путничким возилима чије су
регистарске ознаке унете у решење
За време обављања лимо сервиса, у доњем десном углу
ветробранског стакла путничког возила не налази се табла на
којој је исписано пословно име превозника и речи "лимо
сервис"
У возилу којим се обавља лимо сервис не налази се фотокопија
решења и не налази се уговор о раду за возача
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Привредно друштво обавља превоз теретним возилом или
скупом возила који нису регистровани у складу са прописима
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима
Привредно друштво обавља превоз теретним возилом или
скупом возила, а не поседује лиценцу за превоз
При обављању јавног превоза терета у теретном возилу
домаћег превозника не налази се оригинал извода лиценце за
превоз
При обављању јавног превоза терета у теретном возилу
домаћег превозника не налазе се исправе на основу којих је
могуће утврдити идентитет возача (лична карта, пасош и сл.)
и лиценца возача
При обављању превоза терета у друмском саобраћају у
теретном возилу не налази се доказ да је возач радно
ангажован у складу са прописима којима се уређују радни
односи
При обављању јавног превоза терета, релација, цена превоза и
други услови превоза нису одређени уговором закљученим
између превозника и корисника превоза
Превоз терета се врши теретним возилом, које домаћи
превозник користи на основу уговора о закупу, и у возилу се не
налази оригинал уговора о закупу или оверена фотокопија
уговора о закупу
Подаци о примаоцу лизинга, односно закупца нису уписани у
саобраћајну дозволу у складу са прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима
Ако је једна од уговорних страна физичко лице, да ли је уговор
оверен код органа надлежног за оверу
При обављању превоза терета у домаћем друмском саобраћају
у теретном возилу домаћег превозника се не налази документ
са подацима о терету који се превози (оригинал товарног
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листа или отпремнице), попуњен од стране превозника и
пошиљаоца
Теретно возило, којим се обавља превоз терета у друмском
саобраћају, нема на бочним вратима, односно на бочним
странама кабине теретног возила, исписано пословно име
На бочним вратима или бочним странама кабине теретног
возила не постоје други натписи, осим натписа натписа са
пословним именом
Пословно име на бочним вратима, односно на бочним
странама кабине теретног возила, није исписано словима
висине најмање пет центиметара и бојом или налепницом која
се битно разликује од основне боје возила
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Привредно друштво обавља превоз теретним возилом или
скупом возила који нису регистровани у складу са прописима
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима
Привредно друштво обавља превоз теретним возилом или
скупом возила, а не поседује лиценцу за превоз
При обављању јавног превоза терета у теретном возилу
домаћег превозника не налази се оригинал извода лиценце за
превоз
При обављању јавног превоза терета у теретном возилу
домаћег превозника не налазе се исправе на основу којих је
могуће утврдити идентитет возача (лична карта, пасош и сл.)
и лиценца возача
При обављању превоза терета у друмском саобраћају у
теретном возилу не налази се доказ да је возач радно
ангажован у складу са прописима којима се уређују радни
односи
При обављању јавног превоза терета, релација, цена превоза и
други услови превоза нису одређени уговором закљученим
између превозника и корисника превоза
Превоз терета се врши теретним возилом, које домаћи
превозник користи на основу уговора о закупу, и у возилу се не
налази оригинал уговора о закупу или оверена фотокопија
уговора о закупу
Подаци о примаоцу лизинга, односно закупца нису уписани у
саобраћајну дозволу у складу са прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима
Ако је једна од уговорних страна физичко лице, да ли је уговор
оверен код органа надлежног за оверу
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При обављању превоза терета у домаћем друмском саобраћају
у теретном возилу домаћег превозника се не налази документ
са подацима о терету који се превози (оригинал товарног
листа или отпремнице), попуњен од стране превозника и
пошиљаоца
Теретно возило, којим се обавља превоз терета у друмском
саобраћају, нема на бочним вратима, односно на бочним
странама кабине теретног возила, исписано пословно име
На бочним вратима или бочним странама кабине теретног
возила не постоје други натписи, осим натписа натписа са
пословним именом
Пословно име на бочним вратима, односно на бочним
странама кабине теретног возила, није исписано словима
висине најмање пет центиметара и бојом или налепницом која
се битно разликује од основне боје возила
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Теретно возило или скуп возила нису регистровани у складу са
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима
Превоз терета није претежна делатност лица које га обавља
Превоз терета се обавља са накнадом
Возач теретног возила или скупа возила које се користи за
превоз за сопствене потребе радно ангажован код истог
домаћег привредног друштва, другог правног лица или
предузетника, у складу са прописима којима се уређују радни
односи и подношење јединствене пријаве на обавезно
социјално осигурање као и пољопривредник, односно лице
радно ангажовано код истог страног правног лица,
предузетника или физичког лица који обавља превоз за
сопствене потребе?
У теретном возилу којим се обавља превоз за сопствене
потребе не налази се доказ о радном ангажовању возача у
складу са прописима којима се уређују радни односи, осим ако
је возач пољопривредник
Теретно возило којим се обавља превоз терета за сопствене
потребе у друмском саобраћају нема на бочним вратима
пословно име и натпис "Превоз за сопствене потребе"
исписано словима висине најмање три центиметра и бојом или
налепницом која се битно разликује од основне боје возила
Теретно возило коме се дозвољава обављање превоза терета
за сопствене потребе у домаћем друмском саобраћају, осим
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теретних возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3.500
kg и теретних возила школа за возаче, није уписано у
евиденцију и не поседује одговарајућу потврду добијену од
општинске, односно градске управе, односно управе града
Београда
У теретном возилу не налази се документација којом се
доказује испуњеност услова за обављање превоза за сопствене
потребе
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора
Теретно возило или скуп возила нису регистровани у складу
са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима
Превоз терета није претежна делатност лица које га обавља
Превоз терета се обавља са накнадом
Возач теретног возила или скупа возила које се користи за
превоз за сопствене потребе радно ангажован код истог
домаћег привредног друштва, другог правног лица или
предузетника, у складу са прописима којима се уређују радни
односи и подношење јединствене пријаве на обавезно
социјално осигурање као и пољопривредник, односно лице
радно ангажовано код истог страног правног лица,
предузетника или физичког лица који обавља превоз за
сопствене потребе?
У теретном возилу којим се обавља превоз за сопствене
потребе не налази се доказ о радном ангажовању возача у
складу са прописима којима се уређују радни односи, осим ако
је возач пољопривредник
Теретно возило којим се обавља превоз терета за сопствене
потребе у друмском саобраћају нема на бочним вратима
пословно име и натпис "Превоз за сопствене потребе"
исписано словима висине најмање три центиметра и бојом
или налепницом која се битно разликује од основне боје
возила
У теретном возилу не налази се документација којом се
доказује испуњеност услова за обављање превоза за
сопствене потребе
Теретно возило или скуп возила које припада домаћем
привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику или
пољопривреднику којим се обавља превоз терета за сопствене
потребе у међународном друмском саобраћају, поред услова
дефинисаних прописима о безбедности саобраћаја на
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путевима не испуњава и техничке услове у погледу буке и
емисије загађивача и техничко експлоатационе услове у
погледу безбедности саобраћаја
Домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник,
односно пољопривредник ме поседује потврду за свако
пријављено теретно возило, осим за теретно возило чија
највећа дозвољена маса не прелази 3.500 kg, коме се дозвољава
обављање превоза терета за сопствене потребе у
међународном друмском саобраћају
При обављању превоза терета за сопствене потребе у
међународном друмском саобраћају у теретном возилу поред
документације прописане законом не налази се попуњен и
оригинал ЦМР и одговарајућа дозвола уколико није другачије
прописано међународним уговором
Привредно друштво, предузетник или физичко лице није
омогућило неометано вршење инспекцијског надзора

Инспекција за железнице
Област надзора

Грађевинска
железничка
инфраструктура

Опис угрожавања/повреде
● Не постоји техничка документација за деоницу пруге или део
инфрарструктуре који је обухваћен надзорoм
● Не постоји решење о одобрењу за градњу или реконструкцију
дела инфраструктуре који је предмет надзора
● Не постоји употребна дозвола за део инфаструктуре који је
предмет надзора
● Организација која врши одржавање колосека
нема
сертификат о испуњености услова за одржавање горњег и
доњег строја железничке пруге
● За део инфраструктуре, над којим се врши надзор, не спроводе
се прописане мере заштите
● Део инфраструктуре, над којим се врши надзор, није опремљен
пружним ознакама
● Део инфраструктуре, над којим се врши надзор, нема
обезбеђен прописани слободан (пружни) профил
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, не
одржавају се објекти који служе за одвод воде из и око трупа
пруге (канали, каналете, отвори у потпорним зидовима)
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Исправност и
усклађеност
железничких возила

● На делу пруге, над којим се врши надзор, не одржавају се
објекти у трупу пруге (све врсте пропуста и отвори мањи од
12m)
● На делу инфраструктуре пруге, над којим се врши надзор, не
одржавају се тунели
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, није
обележен пружни појас
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, не
предузимају се мере заштите од пожара
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, колосечни
прибор није комплетан или није подмазан
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, стање
прагова није у складу са захтевима прописа и стандарда
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, стање
шина није у складу са захтевима прописа и стандарда
● На делу инфструктуре, над којим се врши надзор, застор није
у кладу са захтевима прописа и стандарда
● Дилатације нису у прописаним границама на делу
инфаструктуре над којим се врши надзор
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, нивелете
нису у складу са прописаним захтевима
● На делу инфраструктуре, над којим се врши надзор, не
спроводе се мере заштите које су захтеване прописима
● За део инфраструктуре, над којим се врши надзор, не воде се
прописане евиденције за горњи строј пруге
● За део инфраструктуре, над којим се врши надзор, не воде се
прописане евиденције за доњи строј пруге
● За део инфраструктуре се не води прописана евиденција о
путним прелазима
● Стање путних прелаза, који се налазе на делу инфраструктуре
над којим се врши надзор, нису у складу са захтевима прописа
и стандарда
● Стање скретница, које се налазе на делу инфраструктуре над
којим се врши надзор, није у складу са захтевима прописа и
стандарда
● Железничко возило није евидентирано у сертификату о
безбедности за превоз
● Не постоји дозвола за тип железничког возила
● Не постоји појединачна дозвола за коришћење железничког
возила
● Железничко возило није уписано у Национални регистар
железничких возила
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са прописима и
захтевима за тип

Превоз робе и
путника железницом
(и индустријске
железнице)

Индустријски
колосек

● Железничко возило није опремљено свим прописаним
уређајима и опремом
● Уређаји уграђени на железничко возило не одговарају
техничкој документацији за одобрени тип возила
● Власник, ималац или корисник права није одредио лице
задужено за одржавање железничког возила (ЕЦМ код
теретних кола) и/или га није регистровао у Националном
регистру железничких возила
● Железничко возило не поседује досије о одржавању са свим
прописаним елементима
● Железничко возило се не одржава у складу са Правилником о
одржавању железничких возила и у складу са досијеом о
одржавању возила
● Није склопљен уговор са радионицом која поседује сертификат
о испуњености услова за одржавање железничких возила
● Железнички превозник нема лиценцу издату од стране
Дирекције за железнице односно надлежног органа друге
државе на бази рципроцитета
● Железнички превозник нема сертификат о безбедности за
превоз издат од стране Дирекције за железнице односно
надлежног органа друге државе на бази међународних
уговора или реципроцитета
● Железнички превозник нема уговор о коришћењу
инфраструктуре
● Железнички превозник није благовремено доставио
управљачу захтев за доделу трасе
● У вучним возилима не налазе се неопходна законом прописана
документа
● Не извршава се и не објављује утврђени ред вожње у
железничком саобраћају
● Железнички превозник није организовао унутрашњи надзор
над безбедним одвијањем саобраћаја
● Прописани унутрашњи ред у путничком саобраћају не се
спроводи правилно
● Не постоји Акт о индустријском колосеку са условима за
одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких
возних средстава и других средстава изграђених по посебним
техничким нормативима и стандардима и за организовање и
регулисање железничког саобраћаја на индустријском
колосеку
● Акт о индустријском колосеку није одобрен од Дирекције за
железнице Републике Србије
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● Акту о индустријском колосеку није приложена скица свих
колосека и колосечних веза, уређаја и постројења
● Акту о индустријском колосеку није приложена копија
употребне дозволе за индустријски колосек
● Акту о индустријском колосеку није приложена копија уговора
о прикључењу индустријског колосека на јавну железничку
инфраструктуру
● Акту о индустријском колосеку није приложено упутство за
руковање средствима везе која се користи при маневарском
раду
● Акту о индустријском колосеку није приложено упутство за
руковање уређајем за осигурање саобраћаја на путном прелазу
● Да ли је Акту о индустријском колосеку приложен уговор са
организацијом која врши одржавање колосека?
● Акту о индустријском колосеку није приложен уговор са
организацијом која врши маневарски рад својим вучним
возилом и особљем за власника индустријског колосека
● Акту о индустријском колосеку није приложен списак радника
који су на доказан начин упознати са одредбама Акта о
индустријском колосеку
● Нису наведени подаци о одговорном лицу које врши надзор
над спровођењем одредаба Акта о индустријском колосеку

Грађевинска инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
●
●
●
●

Грађење објеката

●
●
●
●

●
●

Непостојање грађевинске дозволе, привремене грађевинске
дозволе и решења о одобрењу за извођења радова
Непостојање пријава радова
Непостојање пријаве завршетка темеља објекта
Непостојање пријаве завршетка у конструктивном смислу
објекта
Непостојање техничког прегледа објекта
Непостојање употребне дозволе
Коришћење објеката супротно са одобреном наменом
Привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник који гради објекат, односно лица која врше
стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на
грађењу објеката, нису уписана у одговарајући регистар за
грађење објеката, односно извођење радова
Непостојање уговора о грађењу објекта
Непостојање грађевинског дневника, грађевинске књиге и
књиге инспекције
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●
●
●
●
●
●
Уклањање објеката

Употреба објеката

●
●

●
●
●
●

●
●
Одржавање зграда

●
●
●
●

Непостојање техничке документације на основу које се гради
објекат
Неадекватан грађевински материјал, опрема и инсталације
Невршење прописаних осматрања објекта у току грађења
Неадекватна безбедност објекта који се гради
Непостојање решења о уклањању објекта
Непостојање техничке документације на основу које се уклања
објекат
Неадекватно уређење земљишта и одвоз грађевинског отпада
Привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник, није уписан у одговарајући регистар за грађење
објеката, односно извођење радова

Неадекватно инвестиционо и текуће одржавање објеката
Невршење редовних, ванредних и специјалистичких прегледа
објеката
Невршење прописаних осматрања објеката
Неадекватна безбедност објеката

Неспровођење програма одржавања зграда
Неадекватно стање конструктивних грађевинских елемената
зграда
Неадекватно стање других грађевинских елемената зграда
Неадекватно стање уређаја и опреме зграда
Неадекватно стање инсталација зграде
Неадекватно стање опреме и других елемената изван зграде

Инспекција за безбедност пловидбе
Разлог представке

Чамци и плутајући
објекти

Опис угрожавања/повреде
Исправе и књиге:
● чамац-плутајући објекат нема важећу пловидбенуплутајућу дозволу.
● Нема лице стручно оспособљено за управљање чамцемплутајућим објектом.
● Чамац за привредне сврхе нема књигу пописа посаде.
● Чамац за привредне сврхе нема књигу рада.
● Плутајући објекат који се користи у привредне
сврхе нема књигу пописа посаде.
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● На чамцу-плутајућем објекту борави више од дозвољеног
број лица сходно пловидбеној-плутајућој дозволи
Идентификација, опрема, обележја и сигнализација:
● Регистарска ознака за идентификацију није
прописно истакнута на чамцу- плутајућем објекту.
● Чамац-плутајући објекат у пловидби-плутању није прописно
обележен.
● Чамац-плутајући објекат у пловидби-плутању
нема сву припадајућу опрему сходно пловидбенојплутајућој дозволи.
● На чамцу-плутајућем објекту није постављена
прописна сигнализација.

Бродови
унутрашње
пловидбе

Исправе и књиге:
● Домаћи брод нема важеће бродско сведочанство,
односно страни брод одговговарајућу исправу издату
по националним прописима те земље.
● Нема прописани број стручно оспособљених
чланова посаде.
● Заповедник брода нема одговарајуће звање и
овлашћење и важећу исправу о украцању.
● Члан посаде пловила нема одговарајуће звање и
овлашћење и важећу исправу о укрцању.
Брод нема прописане књиге и исправе:
а) бродски дневник (оверен и уредно вођен)
б) књига пописа посаде
ц) сведочанство о способности брода за пловидбу
д) сведочанство о баждарењу
е) књига о уљима
ф) књига санитарне, отпадне и каљужне воде
г) здравствени дневник
х) радио дневник
и) сведочанство о дератизацији или ослобођењу од дератизације
ј) дневник бродског смећа
к) сведочанство о безбедности и здрављу на раду на броду
л) сведочанство о способности брода за превоз
опасне робе
за танкер
љ) Уредба о условима за пловидбу и правилима
пловидбе на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 96/14)
м) сведочанство о способности теретног уређаја
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за брод који је опремљен уређајима за укрцавање и искрцавање
терета
н) сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње за
брод који намерава да изврши пробну вожњу
њ) сведочанство о сигурности радио уређаја
о) књига рада за технички пловни објекат
п) књига стабилитета за путнички брод
Брод не поседује РИС опрему и уређаје.
На РИС-у нису прописно и тачно унети подаци
о броду и путовању.
● Брод нема радио-уређај са важећим цертификатом о
исправности.
Идентификација, опрема, обележја и алати:
● На броду није прописно исписано има или ознака,
лука уписа и ЕНИ број.
● Брод у пловидби или стајању није прописно обележен.
● Брод није опремљен прописаним средствима и опремом за
спашавање.
● Брод није опремљен прописаним средствима и
опремом за гашење пожара.
● Брод не вије заставу своје државне припадности
и заставу Републике Србије.
● На боку брода и др. пловила није обележена
прописана ознака теретне линије слободног бока.
● Брод није укрцан у складу са добијеном.
теретном линијом и правилним распоредом терета.
● На путничком броду укрцан број путника није у
складу са бродским сведочанством.
● Брод нема исправане алате и резервни алат.
●
●

Луке и
пристаништа

Одобрење за обављање лучке делатности:
● Не поседује одобрење за обављање лучке делатности.
Сигурноносни план:
● Не поседује сигурносни план.
● Не постоји лице одговорно за сигурност у луци.
Безбедан прихват пловила:
● Није безбедан прихват пловила и обављање лучке делатности.
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Пловни пут и
скелски прелази

Скелски прелаз/ одобрење:
● Скелски прелаз не поседује одобрење за отварање истог.
Објекти за обележавање и сигнализацију:
● Објекат безбедности пловидбе није постављен на предвиђено
место.
● Објекат безбедности пловидбе није у функцији.
● Објекат безбедности пловидбе није уведен у евиденцију
овлашћеног лица за одржавање водних путева.
Скелски прелаз/ услови:
● Скелски прелаз нема безбедан прилаз на обали за пристајање
скеле на свим водостајима.
● На обали, на скелском прелазу, не постоје безбедни услови за
извезивање скеле.

Републичка комунална инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
●
●
●
●
●

Обављање
комуналних
делатности у
јединицама локалне
самоуправе и у
заштићеним
подручијима

●
●

●
●
●
●
●
●

Обављање комуналне делатности у јединици локалне самоуправе
Привредно друштво које врши обављање комуналне делатности
Јавно предузеће које врши обављање комуналне делатности
Предузетник који врши обављање комуналне делатности
Достављање извештаја у вези са обављањем комуналних
делатности
Поверавање обављања комуналних делатности делатности
Прибављање мишљења управљача јавног добра проглашеног за
подручије од посебног значаја пре доношења одлуке о
поверавању комуналних делатности на делу територије јединице
локалне самоуправе
Споразумно уређење заједничко обављање комуналних
делатности две или више јединица локалне самоуправе
Одлука о изради студије оправданости
Споразумом о заједничком обављању комуналних делатности
две или више јединица локалне самоуправе
Одлука о заједничком обављању комуналних делатности две или
више јединица локалне самоуправе
Уређење међусобних односа вршилаца комуналне делатности и
корисника услуга
Одређивање начин континуираног изјашњавања (најмање
једном годишње), корисника комуналних услуга о квалитету
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Испуњеност услова
за отпочињање
обављања комуналне
делатности

●
●
●
●
●

пружања комуналне услуге од стране вршилаца ове комуналне
делатности
Обавеза вршиоца комуналне делатности у случају планираних
прекида испоруке
Обавеза вршиоца комуналне делатности у случају непланираних
прекида испоруке
Одређивање цена комуналних услуга
Промена цена комуналних услуга
Субвенцинисање одређених категорија корисника комуналних
услуга
Мерење потрошње комуналних услуга
Општи или појединачни акати јединице локалне самоуправе
прописала начин обављања комуналних делатности: снабдевање
водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, производња, дистрибуција и снабдевање
топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом, градски
и приградски превоз путника, управљање гробљима и
сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним
паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање
пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина,
димничарске услуге и делатност зоохигијене
Одлуке о начину и условима за отпочињање обављања
комуналних делатности: градски и приградски превоз путника (у
делу који обухвата јавни линијски превоз путничким бродом,
скелом и чамцем за привредне сврхе), управљање гробљима и
сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним
паркиралиштима,
обезбеђивање
јавног
осветљења,
димничарске услуге и делатност зоохигијене
Пословно име подносиоца захтева
Седиште подносиоца захтева
Извод о регистрованим подацима из надлежног регистра
Порески идентификациони број подносиоца захтева
Назив комуналне делатности на коју се захтев односи

Испуњеност услова
вршилаца комуналне
делатности
отпочињање
обављања комуналне
делатности

●
●
●
●
●
●

Оснивачки акт
Општи акт систематизација радних места
Уверење пореског органа
Акт о неосуђивању
Стручно оспосбљеност кадрова
Технички капацитет за сваку комуналну делатност

●
●
●
●
●
●
●

Општи акти за
обављање комуналне
делатности

●
Акти за отпочињање
обављања комуналне
делатности

Становање и
одржавање зграда

●
●
●
●

Регистар стамбених заједница
Регистри и евиденције
Преузимање послова одржавања зграда и унапређење у
својства зграде ради остварења јавног интереса
Акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда
ради остваривања јавног интереса
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●
●
●
●

●

●
●
●
●

Акт о висини износа накнаде који плаћају власници посебних
делова принудно постављеног професионалног управника ради
остваривања јавног интереса
Акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, ради
остваривања јавног интереса
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградана како се власницима станова не
би реметио мир у коришћењу станова
Одлука о општем правилима кућног реда одредила дозвољени
ниво буке у коришћењу у коришћењу посебних делова зграде
како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу
станова
Одлука о општем правилима кућног реда којима се могу
обављати одређене привредне делатности у стамбеној згради,
стамбено-пословној згради како се власницима станова не би
реметио мир у коришћењу станова
Организација којој је поверено обављање послова од јавног
интереса у области становања
Доношење одлуке о додели стамбене подршке
Непрофитабилна стамбена организација
Локална стамбена стратегија

Инспекција за државне путеве
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
●
●

Заштита путева

●
●
●
●
●
●
●
●

На путу видно недостају саобраћајни знакови
Саобраћајни знакови нису усклађени и постављени са
Правилником о саобраћајној сигнализацији
Саобраћајни знакови су деформисани и оштећени
Саобраћајни знакови су прљави
На коловозу нису довољно видљиве ознаке на путу
Уздужне линије на коловозу нису довољно видљиве
Ознаке на путу нису усклађене са саобраћајним знаковима
Код школа поред пута нису постављени потребни саобраћајни
знакови и ознаке на пут
Опасна места на путу нису обележена неопходном
саобраћајном сигнализацијом
Оштећења на путу нису обележена неопходном саобраћајном
сигнализацијом
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Одржавање путева

●
●
●
●

●
●
●

●

Одржавање путева Саобраћајна сигнализација на путу
постављена је без претходно изведеног или важећег пројекта
Постојећа саобраћајна сигнализација није усклађена са
важећим пројектом
преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих
елемената пута;
површинска обрада коловозног застора;
чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама
путног земљишта;
одржавање и уређење банкина и берми;
одржавање косина насипа, усека и засека;
чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других
делова система за одводњавање пута;
замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста
за воду;
поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне
сигнализације и опреме пута;
редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и
опреме;
замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме
пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и
околине;
чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута,
саобраћаја и околине;
уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење
траве, крчење шибља и сечење дрвећа);
примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног
пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и
паркиралишта.
израда саобраћајног пројеката који садржи начине
обезбеђења зона радова на редовном, ургентном одржавањуи
рехабилитацији државног пута.
обнављање и замена дотрајалих коловозних конструкција,
односно њених делова а нарочито наношење новог асфалтног
слоја одређене носивости по целој ширини постојећег
коловоза;
постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на
неасфалтираним путевима;
обрада површине коловозног застора или заптивање;
замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза,
ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних
елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима,
надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;
постављање система, опреме и уређаја из члана 14. Закона о
путевима за чије постављање није потребно прибавити
грађевинску дозволу;
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●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
Заштита путева

●
●
●
●
●
●
●
●

обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција
мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката;
замена или поправка постојећих дренажних система и
хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге;
поправка оштећених потпорних, обложних и порталних
зидова;
замена дренажних и система за одводњавање јавног пута и
путног објекта.
одржавање и обележевање путних прелаза у складу са
законом, правилником о саобраћајној сигнализацији и
правилником о начину укрштања железничке пруге и пута.
Подела трошкова. Одржавања.
одржавање зоне прегледности на путном прелазу у складу са
правилником о на чину укрштања железничке пруге и пута.
трајно заузимање пута;
привремено заузеће пута без претходно прибављене
сагласноси управљача пута;
извођење радова на путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута, без
сагласности управљача пута;
извођење радова носилаца права службености и других права
установљених на путу којима се оштећује пут или угрожава
несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и
из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода
ка њиховим реципиjентима;
просипање, остављање или бацање материјала, ствари и смећа
на пут;
замашћивање пута мазивима или другим сличним
материјама;
постављање и коришћење светла или других уређаја, односно
предмета на путу и поред пута којима се омета безбедно
одвијање саобраћаја на путу;
извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и
путном земљишту;
вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по
путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче
и сл.);
спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене
грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала;
паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних
предмета и материјала;
паљење траве и другог растиња на земљишту суседа пута,
уколико се тиме угрожава безбедност одвијања саобраћаја и
умањује захтевана прегледност на путу;
кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
укључивање возила на пут и искључивање са пута ван
прикључка или укрштаја;
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●
●
●
●
●
●
●
●

заустављање или остављање возила којим се омета
коришћење пута;
нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да
оштете пут;
отварање пролаза за возила и пешаке на жичаним оградама
пратећих садржаја поред аутопута;
ванредни превоз без посебне дозволе управљача државног
пута
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање
или оглашавање на државном путу, односно поред тог путаа
без посебне дозволе управљача пута
Уклањање или означавање ствари, материја или возила са
јавног пута
Означавање и уклањање онеспособљеног возила за даљу
вожњу
свако друго чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити пут, умањити захтевана прегледност, омета
одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно одвијање
саобраћаја на путу

Урбанистичка инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

●

Провера испуњености
услова за израду
планских докумената

●
●
●
●
●
●
●
●

Привредно друштво које израђује просторне и урбанистичке
планове регистровано је У АПР-у
Израдом просторног плана руководи одговорни планер
Одговорни планер има одговарајућу лиценцу
Израдом плана(ова) генералне регулације руководи
одговорни урбаниста
Одговорни урбаниста (планови генералне регулације) има
одговарајућу лиценцу
Израдом планова детаљне регулације руководи одговорни
урбаниста
Одговорни урбаниста (планови детаљне регулације) има
одговарајућу лиценцу
Израдом урбанистичких пројеката руководи одговорни
урбаниста
Одговорни урбаниста (урбанистички пројекти) има
одговарајућу лиценцу
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
Контрола планских
докумената

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Прибављено је мишљење Комисије за планове пре доношења
одлуке о изради планског документа
Графички приказ граница и обухвата планског подручја
саставни део одлуке
Носилац израде плана прибавио мишљење надлежног органа
за послове заштите животне средине о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну средину
Одлука о изради планског документа донета и објављена у
службеном листу
Рани јавни увид оглашен је седам дана пре отпочињања увида
Рани јавни увид оглашен је у средствима јавног
информисаања
Рани јавни увид оглашен у је електронском облику на
интернет страници ЈЛС
Текстуални део материјала који је предмет раног јавног увида
садржи све из члана 37. Правилника
Прибављени су услови и подаци од стране надлежних
предузећа и организација
Носилац израде плана је припремио и комисија је усвојила
извештај о обављеном раном јавном увиду
Извештај о обављеном раном јавном увиду садржи све из
члана 42. Правилника
Израђен је нацрт плана
Носилац планског документа прибавио је услове за израду
планског документа
Нацрт садржи текстуални и графички део
Извршена је стручна контрола нацрта пре јавног увида
Састављен је Извештај о стручној контроли
Извештај садржи све податке о извршеној контроли (све
примедбе и мишљења комисије по свакој примедби)
Плански документ био је изложен на јавном увиду
Излагање планског документа на јавни увид било је оглашено
у дневном и локалном листу
Оглас о излагању планског документа на јавни увид садржи
све у складу са чланом 57. правилника
Излагање је трајало 30 дана од дана оглашавања
У току излагања нацрта просторног плана, надлежни орган
организовао је јавну презентацију
Комисија за планове сачинила је извештај о извршеном јавном
увиду
Извештај о извршеном јавном увиду садржи све примедбе и
одлуке по свакој примедби
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Извештај је достављен носиоцу израде планског документа
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
саставни део документационе основе планског документа
Текстуалном делу садржи полазне основе за израду плана и
планског дела
Плански документ усклађен је са планским документом ширег
подручја
Плански документ донет од стране скупштине ЈЛС или Владе
Да ли је израђен на овереном катастарско-топографском
плану
Да ли је израђен од стране привредног друштва, односно
другог правног лица или предузетника, који су уписани у
одговарајући регистар за израду урбанистичких планова и
израду техничке документације
Да ли је израдом руководио одговорни урбаниста са
одговарајућом лиценцом
Да ли је орган надлежан за послове урбанизма организовао
јавну презентацију у трајању од седам дана.
Да ли је јавна презентација реализована у трајању од седам
дана
Да ли је надлежни орган након јавне презентације, доставио
урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама
комисији за планове
Да ли је комисија за планове размотрила све примедбе и
сугестије са јавне презентације
Да ли је комисија за планове извршила стручну контролу и
утврдила да ли је урбанистички пројекат у сагласности са
планом ширег подручја
Да ли је сачињен писмени извештај са предлогом о
прихватању или одбијању урбанистичког пројекта
Да ли је комисија за планове поступила у року од осам дана од
дана пријема
Да ли је надлежни орган потврдио урбанистички пројекат у
року од пет дана од дана добијања предлога комисије
Да ли је о томе писмено обавестио подносиоца захтева
Да ли је урбанистички пројекат објављен на интернет
страници
Да ли је надлежни орган објавио урбанистички пројекат на
интернет страници у року од пет дана од дана потврђивања
Да ли текстуални део урбанистичког пројекта садржи све из
члана 74. Правилника
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Да ли графички део урбанистичког пројекта садржи све из
члана 74. Правилника
Да ли је урбанистички пројекат израђен у складу са планским
документом
Локацијским условима констатовано да катастарска парцела
испуњава услове за грађевинску парцелу
Надлежни орган проверио испуњеност свих формалних
услова из члана
Надлежни орган прибавио по службеној дужности од органа
надлежног за послове државног премера и катастра
Локацијски услови садрже све прописано чланом 55. и 57.
Закона и чланом 2. Уредбе
Идејно решење објекта (ИДР) израђено у складу са планским
документом
Локацијски услови издати у складу са планским документом,
односно планским документом и урбанистичким пројектом
Локацијски услови издати у року од 5 (пет) радних дана од
дана прибављања свих потребних услова
Локацијски услови објављени у електронском облику путем
интернета у року од 3 (три) радна дана од дана издавања
Локацијски услови прослеђени имаоцима јавних овлашћења
ради информисања и резервације капацитета у року од 3 (три)
радна дана од дана издавања

Инспекција за транспорт опасне робе
Разлог представке
●
Обављање транспорта
опасне робе у друмском
саобраћају

●
●
●

Обављање транспорта
опасне робе у водном
саобраћају

●
●
●

Обављање транспорта
опасне робе у
железничком саобраћају

Опис угрожавања/повреде
Неадекватна амбалажа, покретне опреме под притиском,
односно цистерне
Неадекватно стручно оспособљавања запослених за
обављање транспорта опасне робе у друмском саобраћају
Непостојање дозвола за транспорт опасне робе
Неадекватна амбалажа, покретне опреме под притиском,
односно цистерне
Неадекватно стручно оспособљавања запослених за
обављање транспорта опасне робе у друмском саобраћају
Непостојање дозвола за транспорт опасне робе
Неадекватна амбалажа, покретне опреме под притиском,
односно цистерне
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●

Неадекватно стручно оспособљавања запослених за
обављање транспорта опасне робе у друмском саобраћају
Непостојање дозвола за транспорт опасне робе

Возила у друмском
саобраћају

●
●
●

Неадекватна документација у возилу
Неадекватне транспортне радње
Неадекватна опрема у возилу

Бродови за суви терет

●
●
●

Неадекватна документација у возилу
Неадекватне транспортне радње
Неадекватна опрема у возилу

●
Танкери за обављање
●
транспорта опасне робе у ●
водном саобраћају
●
Теретна кола и цистерне ●
за обављање транспорта ●
опасне робе у
железничком саобраћају

Неадекватна документација у возилу
Неадекватне транспортне радње
Неадекватна опрема у возилу

●

Неадекватна документација у возилу
Неадекватне транспортне радње
Неадекватна опрема у возилу

Геодетска инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Пословање
геодетских
организација

● Геодетска организација не поседује лиценцу за рад издату од
Републичког геодетског завода
● Геодетска организација није регистрована код надлежног
органа Републике Србије
● Геодетска организација нема Законом прописани број
запослених геодетске струке са одговарајућим геодетским
лиценцама
● Тренутно запослена/ангажована лица геодетске и
пољопривредне струке у геодетској организацији нису
исповремено и лица која су наведена у решењу о издавању
лиценце за рад геодетској организацији
● Лица геодетске и пољопривредне струке, која учествују у
обављању послова за које геодетска организација има лиценцу
за рад, не поседују легитимацију за идентификацију у тој
геодетској организацији
● Геодетска органзација не поседује радне просторије
● Геодетска организација не поседује одговарајуће мерне
инструменте и опрему
● Геодетска организација не поседује одговарајући документ о
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Рад геодетских
организација које
изводе радове у
поступку одржавања
катастра
непокретности и
водова
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исправности геодетског инструмента којим изводи геодетске
радове
Геодетска организација није пријавила Заводу промене од
значаја за њен рад у року од 15 дана од дана настанка промене
(промена назива,седишта, адресе пословног простора ван
седишта, правне форме,запослених и ангажованих лица
геодетске и пољопривредне струке)
Геодетска организација није истакла распоред радног времена
и времена предвиђеног за рад са странкама
Геодетска организација у поступку одржавања катастра
непокретности није прихватила захтев странке за обављање
геодетских радова на територији јединице локалне
самоуправе где има седиште или пословни простор ван
седишта
Геодетска организација лицу које врши инспекцијски надзор
над радом геодетске организације није ставила на увид
техничку и другу документацију и омогућује несметано
вршење надзора
Геодетска организације није уклонила неправилности у
поступку вршења инспекцијског надзора
Геодетска организација није поднела захтев за издавање
података Заводу односно Служби за катастар непокретности
Захтев за издавање података не садржи изјаву Геодетске
организације о прихватању извршења геодетских радова на
терену
Геодетска организација пре почетка извођења геодетских
радова на терену није пријавила Републичком геодетском
заводу (Заводу)
Геодетска организација није извршила уплату таксе за податке
премера и катастра неопходне за извођење геодетских радова
на терену, а према спецификацији достављеној од стране
Службе
Геодетска организација није преузела податке премера и
катастра неопходне за извођење геодетских радова на терену,
о чему у предмету Службе мора постојати доказ
Геодетска организација геодетске радове на терену не изводи
на основу податаке премера и катастра преузетих од
Завода/Службе
Геодетска организација лицу које врши преглед и пријем
радова у складу са чланом 118. и 148. Закона, није ставила на
увид техничку и другу документацију и омогућује несметан
преглед радова
Геодетска организацијаније није отклонила неправилности
утврђене у поступку прегледа и пријема радова од стране
Завода
Геодетска организација не води евиденцију примљених
захтева странака у поступку одржавању катастра
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Лице са геодетском лиценцом, односно одговорно лице из
члана 19. став 1. Закона, не изводи геодетске радове у складу
са Законом и другим прописима
Геодетска организација не поседује лиценцу Републичког
геодетског завода (Завода) за израду техничке документације
Геодетска организација не поседује Уговор са инвеститором за
израду техничке документације за конкретно радилиште
Геодетска организација појединачним актом није одредила
запосленог за одговорног пројектанта техничке
документације, сходно члану 4. Правилника о техничкој
документацији за извођење геодетских
радова и дневнику радова
Геодетска организација није пријавила Заводу/Служби за
катастар непокретности (Служби) израду техничке
документације
Геодетска организација израду техничке документације није
вршила на основу података преузетих од Завода/Службе
Геодетска организација врши израду техничке документације
у складу са Законом, другим прописима, стандардима и
техничким нормативима
Идејни пројекат, који се израђује по захтеву инвеститора, није
израђен на основу пројектног задатка овереног од стране
инвеститора"
Главни пројекат није израђен на основу пројектног задатка
овереног од стране инвеститора
Није извршена техничка контрола главног пројекта, (сходно
члану 27. ст. 3. и 4. Закона, и чл. 15. и 16. Правилника о
техничкој документацији за извођење геодетских радова и
дневнику радова
Геодетска организација не поседује лиценцу Завода за
извођење геодетских радова према техничкој документацији,
сходно члану 17. ЗаконаГеодетска организација не поседује
овлашћење за снимање из ваздуха, уколико обавља те радове
Геодетска организација не отклања неправилности утврђене у
поступку вршења стручног надзоа
Геодетска организација изводи геодетске радове према
техничкој документацији и у складу са прописима,
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета

Дирекција за мере и драгоцене метале
Разлог
представке

Опис угрожавања/повреде
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драгоцени
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тржиште
●
●

На претходно упакованом производу који је стављен на тржиште називна
количина није означена тачно, јасно и недвосмислено на основу Закона о
метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16)
Стварна количина претходно упакованих производа не одступа од
називне количине
Претходно упаковани производи нису означени знаком усаглашености
на прописан начин
Нису испуњени посебни захтеви прописани за количину, означавање,
документовање усаглашености количине претходно упакованих
производа са метролошким захтевима
Нису испуњени посебни захтеви прописани за oпрeму која се користи у
прозводњи и интерној контроли количине претходно упакованих
производа
Мерна боца која је стављена на тржиште испуњава прописане
метролошке захтеве није означена прописаним ознакама и натписима
Не употребљавају законске мерне јединице прописане овим законом или
прописима донетим на основу овог закона
Предмети нису усаглашени са прописаним захтевима у складу са Законом
о контроли предмета од драгоцених метала
Предмети нису означени својим додељеним знаком и одговарајућом
ознаком финоће
У продајном простору не налази вага са неаутоматским функционисањем
класе тачности II, која је оверена важећим државним жигом
У продајном простору се не налази Решење о знаку произвођача,
увозника односно заступника на видном месту
У продајном простору на видном месту се не држи слика државних
жигова
У продајном простору на видном месту се не држи лупа помоћу које се
ознаке и жигови могу јасно видети и да ли је ставља на располагање
заинтересованим лицима
У продајном простору на видном местусе не држи обавештење o обавези
жигосања предмета
Предмети који се налазе у продајном простору нису означени натписом
као предмети од одређеног драгоценог метала или као предмети од
недрагоценог метала

Инспекција за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност

Разлог
представке
Заштита од
јонизујућег

Опис угрожавања/повреде
● угрожавање здравља појединаца, становништва и животне средине
коришћењем извора јонизујућег зрачења
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зрачења и
спровођење
мера
радијационе
и нуклеарне
сигурности и
безбедности

● oбављање делатности са изворима јонизујућих зрачења без претходног
одобрења и без претходне пријаве намере обављања делатности
● обављање промета и транспорта извора зрачења без прибављеног
одобрења и дозволе
● уградња и коришћење радиоактивних громобрана
● уградња и коришћење јонизујућих детектора дима са извором
јонизујућег зрачења у гасовитом стању или извором јонизујућег
зрачења чији су продукти распада у гасовитом стању
● намерно разблаживање радиоктивног материјала у сврху испуњења
услова за ослобађање од регулаторне контроле
● обављање делатности са затвореним изворима зрачења или њиховим
контејнерима који су механички оштећени, указују на могуће цурење
или су на било који други начин оштећени
● неспровођење општих принципа радијационe и нуклеарнe сигурности и
безбедности
● обављање делатности за коју је издато решење о суспензији, за време
трајања суспензије
● стављање у промет производа и друге робе намењене становништву,
животињама и производа и друге робе намењене за употребу у радној и
животној средини уколико је садржај радионуклида такав да
коришћење таквих производа на уобичајен или препоручен начин може
да доведе до излагања становништва изнад прописаних граница
● необављање делатности са изворима зрачења на такав начин да спречи
појаву ванредног догађаја и не спречавање појаве ванредног догађаја
● неуспостављање службе заштите од зрачења за обављање делатности
са изворима зрачења
● вршење ремедијације контаминиране локације и санације
контаминираних објеката или вршење ремедијације и санације без
претходног одобрења
● привремено чување, складиштење и управљање радиоактивним
отпадом на непрописан начин и без претходног одобрења
● поседовање непријављеног нуклеарног материјала у нуклеарне и
ненуклеарне сврхе
● необезбеђивање мера радијационе и нуклеарне безбедности и мера
физичко-техничке заштите извора зрачења и повезаних постројења
● истицање знака радиоактивности на било ком предмету или месту на
којем не постоји присуство извора зрачења
● непријављивање сваке промене података о испуњености услова на
основу којих је издато одобрење
● ослобађање извора зрачења и објеката од регулаторне контроле без
прибављања решења
● излагање лица јонизујућем зрачењу преко законом утврђених граница
● невршење категоризације изложених радника
● невршење здравственог надзора изложених радника
● необезбеђивање индивидуалног мониторинга свих ангажованих
изложених радника укључујући и спољне раднике
● необезбеђивање прописаних услова за изложене раднике приликом
обављања делатности, лица која учествују у одговору на ванредни
догађај, лица ангажована на пословима ремедијације, лица на обуци,
лица на школовању
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обављање делатности високог ризика у медицини без учешћа
медицинског физичара
неспровођење мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности
за постројења у којима се обављају делатности у циљу обезбеђења
заштите појединца од штетног утицаја јонизујућег зрачења
неприбављање сагласности и не спровођење мониторинга за свако
намеравано испуштање радиоактивних ефлуената у животну средину
неспровођење мера контроле отворених и затворених радиоактивних
извора и уређаја у које су радиоактивни извори уграђени у циљу
обезбеђивања сигурног и безбедног управљања током њиховог радног
века и по престанку коришћења, њиховог рециклирања или одлагања
губитак, крађа, саботажа, изливање отворених извора, недозвољено
коришћење или недозвољено испуштање радиоактивног материјала у
животну средину
руковање напуштеним изворима зрачења супротно прописаним
условима
неприбављање дозволе за увоз, извоз или транзит извора зрачења
обављање делатности транспорта опасне робе класе 7 адр/рид/адн
(радиоактивне материје) без решења о регистрацији односно решења о
издавању лиценце
вршење нуклеарних активности без претходног одобрења
изградња нуклеарних постројења без претходног одобрења
трајно одлагање радиоактивног отпада на непрописан начин и без
претходног одобрења
илегалан промет извора зрачења
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Спортска инспекција
Разлози
представки
●
●

●
●

Опис угрожавања/повреде
Надзирани субјекат није уписан у националну евиденцију у области
спорта
Организовање спортских припрема и кампова у земљи и
иностранству, које обухвата смештај и превоз спортиста мора: не
одговара годишњем плану,не одговара програму рада, наведене акте
није усвојио надлежни орган организације
Програм реализације спортских припрема не садржи:циљеве и
задатке
садржај активности ,планирани обухват учесника носиоце
предвиђених садржаја и активности
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план дежурства,трајање ,путне правце,техничку
организацију,смештај,начин финансирања
Изабрана агенција: Не поседује одговарајућу лиценцу министарства
надлежног за туризам
има искуство у спортском туризму
За превоз спортиста сачињен план превоза не садржи:
Избор одговарајућег превозног средства,Превозника,Цену
превоза,Утврђивање маршуте – руте,Време поласка, одмора и
доласка,Техничке услове везане за исправност возила и
хигијенско,санитарне услове у току превоза,Начин преузимања и
смештај спортиста у превозно средство
Уколико се за превоз користи сопствено путничко средство
организације:
Технички није прегледано најкасније пет дана пре почетка пута
Возач није професионалац
Претходна два дана није возио више од осам сати дневно
За путовање у иностранство није обезбеђен лекар-пратилац
Спортисти учесници нису прегледани пре почетка путовања
Након окончања спортских припрема, стручни вођа није поднео
организацији извештај о путовању
Стручни вођа није водио основну документацију:Књигу евиденције
учесника,Здравствени протокол,Књигу реализације програмских
садржаја
(Члан 20. Правилника) Уколико у спортским припрема учествују деца,
односно лица која имају мање од 16 година живота, организација у
области спорта није организовала обавезне спортске припреме
Деца млађа од 16 година немају сагласност родитеља за учешће у
спортским припремама
Родитељи нису претходно упознати са програмом, садржином и
ризицима активности којима ће дете бити изложено, врстом превоза
и смештаја, маршутом превоза, финансијским обавезама и другим
елементима битним за давање сагласности
Превоз аутобусом се обавља ноћу, у време од 22 до 5 часова
Лице овлашћено за заступање организације није обавестило
најкасније у року од 48 сати пре отпочињања путовања надлежни
орган унутрашњих послова о: Превознику, месту и времену поласка
учесника,броју ангажованих аутобуса и пријављених учесника
Техничке исправности возила предвиђених за превоз (записник о
извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет
дана)Тахографских уложака за претходна два дана за возаче који су
ангажовани за превоз,Дневне активности утврђене програмом
спортских припрема буду реализоване до 22 часа,Обезбеђен лекар –
пратилац, или лекар на месту припрема
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● Не постоји спортски објекат, односно простор за припреме (тренинг)
и вежбање спортиста у току целе године (са основним просторијама,
односно површинама за извођење једне или више спортских
активности, пратећим простором, инсталацијама и одговарајућом
техничком опремом) који испуњава услове утврђене спортским
правилима ННГСС, у зависности од врсте и нивоа спортских
активности
● Не постоји спортски објекат за организовање спортских такмичења,
где се организација бави таквом спортском делатношћу, који
испуњава услове утврђене спортским правилима ННГСС и
међународног гранског спортског савеза, у зависности од врсте и
нивоа такмичења
● Организација не поседује пословну просторију (канцеларију) –
седиште организације, најмање површине од 6м квадратних (за једног
корисника простора) са пратећим тоалетом, с тим да пословни
простор спортске организације која се такмичи у националном рангу
такмичења и професионалном спортском такмичењу и националног
спортског савеза мора бити површине од најмање 15м кавадратних
(за једног корисника
● Основне просторије и пратећи простор не испуњавају опште услове
(санитарно хигијенске, противпожарне и др.)
● Подлога терена на коме се обавља спортска активност није од
материјала прописаног спортским правилима
● Димензије не омогућавају да се на том спортском објекту несметано
одвија најмање једна спортска активност, у зависности од тога да ли је
у питању тренинг или такмичење, с тим да простор намењен само
спортском обучавању или развоју физичких способности не може
бити мањи од 4x4м, висине 2,60м, за пoкривени простор, односно
1x20м за отворени простор
● Спортски објекат не поседује гардеробу: женска гардероба није буде
одвојена од мушке, односно најмање две гардеробе ако се на
спортском објекту организује такмичење
● Спортски објекат не поседује просторију за спортску опрему,
одговарајуће величине
● Спортски објекат не поседује гледалишни простор од најмање 100
места уколико се на спортском објекту организује такмичење
● Спортски објекат не поседује прикључке за водоводну и електричну
мрежу
● Спортски објекат не поседује противпожарни апарат
● Спортски објекат не поседује комплетан прибор и средства за
пружање прве помоћи
● Спортски објекат не поседује инсталације за равномерно осветљавање
затворених делова објекта где се одвија спортска активност, које
емитују светлост јачине 150 лукса на висини од 1м од пода (тла) на
начин којим се онемогућава стварање сенки, треперење и блесак,
уколико се на спортском објектру спортске активности обављају по
мраку
● Спортски објекат не поседује инсталације и капацитете грејних тела
које омогућавају да се температура у сали са пратећим просторијама
прилагоди потребама обављања спортских активности, с тим да
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температура у простору за вежбање, гардероби и купатилу на сме
бити нижа од 21 степен целзијуса
Спортски објекат не поседује инсталације филтерског постројења у
базенима и инсталације за загревање воде које обезбеђују
температуру најмање 23 степена целзијуса
Спортски објекат нема постављена најмање три јарбола на којима ће
истицати заставе, уколико се на сортском објекту организује
такмичење
Лопте, тренерке, десови, справе, уређаји и други спортски реквизити
за опремање и активности спортиста, нису у складу са спортским
правилима ННГСС
Спортске организације које учествују у сениорској конкуренцији у
највишем националном рангу такмичења не поседују опрему у складу
са чланом 9. став 1. тачка 2) Правилника

Директорат цивилног ваздухопловства – ваздухопловна инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде
1. Није доступна опрема : кардиолошка
2. Није доступна опрема: офтамолошка и ОРЛ
3. Није доступна опрема: клиничка-лабораторијска
4.Није доступна: опрема за пулмолошка испитивања
5.Овлашћени лекар (АМЕ) не испуњава опште услове за
медицинску праксу, регистрован је у складу са националним
законом (лиценца ЛКС на увид
6.Овлашћени лекар (АМЕ) не присуствује редовно континуираној
медицинској едукацији за продужење лиценце ЛКС (сертификати
на увид)

Ваздухoпловна
медицина

7.Овлашћени лекар (АМЕ) не присуствује редовно обукама
освежења знања из ваздухопловне медицине (сертификати на
увид)
8.Овлашћени лекар (АМЕ) не води адекватну евиденцију о
континуираној медицинској едукацији и обукама за освежење
знања из ваздухопловне медицине
10.Захтеви за издавање лекарских уверења нису адекватно
попуњени и
потписани од стране кандидата и овлашћеног лекара АМЕ
11.Приликом подношења захтева за обнову или продужење
лекарског уверења, а пре почетка одговарајућег прегледа,
кандидати нису дали на увид овлашћеном лекару (АМЕ) :
а) доказ идентитета (личну карту, пасош);
б) претходно лекарско уверење када је применљиво
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12.Током обављања ваздухопловно-медицинских прегледа и оцена
овлашћеном лекару (АМЕ) нису увек доступни: важећа регулатива
(закон, прописи, уредбе) и прописане/договорене саветодавне
процедуре

Заштита путника

13.АМЕ не води евиденцију о детаљима и резултатима обављених
здравствених прегледа и донешених оцена у складу са важећим
прописом и националним прописима.
14.Досијеа канидата не чувају се у складу са принципима
поштовања лекарске тајне у сваком тренутку и све особе укључене
у здравствени преглед, оцену и сертификацију гарантују
поштовање лекарске тајне у сваком тренутку
15.Овлашћени лекар АМЕ није обезбедио, у циљу издавања
лекарског уверења и/или надзорних функција, комплетна
медицинска документација одмах буде доступна медицинском
оцењивачу електронским путем
1.Авио превозник нема прописане опште услове превоза
2.Авио превозник на захтев заинтересованом лицу , не даје увид у
услове самог превоза
3.Авио превозник није издао појединачну/групну авио карту
4.Путна карта не садржи: име путника, крајње одредиште,време
поласка, ред летења
5.Авио превизник не врши позивања путника који би добровољно
одустали од путовања
6. Авио превозник није извршио исплату накнаде за неукрцавање
на редован лет
7.Авио превозник путнику који је предходно одустао добровољно
од резервације, није надокнадио трошкове новог лета и смештаја
8.Авио превозник захтева накнаду за смештања путника у вишу
класу од оне које је инцијално платио
9. Авио превозник нијеиздао потврду у писаном облику о пријему
пртљага
10. Авио превозник није обезбедио алтернативне начине за
обавештавање слепих и слабовидих
11.Авио превозник нема јавно доступна правила и ограничења за
особе са инвалидитетом
12.Авио превозник не дозвољава превоз сетификованих паса
водича у кабини ваздухоплова

Пољопривредна инспекција
Разлог представке
Државно земљиште

Опис угрожавања/повреде
● Нерегистровани субјекат/ Нема уговор о закупу
/ коришћењу
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●

Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
Министарства / Није платио накнаду за
промену намене

●

Немогућност уласка у посед због узурпације
земљишта
Немогућност коришћења земљишта – није
обрадиво / није пољопривредно

Промена намене земљишта

Утврђивање фактичког стања

●

Утврђивање фактичког стања:
- промена немене земљишта:
- пошумљавање;
- незакупљено / некоришћено
државно земљиште;
- ради враћања ранијим
власницима / правним
следбеницима;
- ради враћања црквеним
заједницама;
- ради вршења инвестиционих
улагања на државном
земљишту;
- ради промене начина
коришћења државног
земљишта;
- подизање вештачких ливада и
пашњака;
- ради остваривања права
првенства закупа

●

●

●
●
●
●

●

Закупац даје у подзакуп закупљено државно
земљиште

●

Нефункционална пољопривредна
инфраструктура

Подзакуп државног земљишта
Утврђивање функционалности
пољопривредне инфраструктуре:
- систем за наводњавање;
- систем за одводњавање;
- рибњак;
- стакленик;
- пластеник;
- пољопривредни објекти;
- вишегодишњи засад – воћњак
у роду;

Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде/Није платио
накнаду за промену намене
Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде / Нерегистровани
субјекат/ Нема уговор о закупу / коришћењу
Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде
Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде
Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
Постојање физичких препрека
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-

вишегодишњи засад –
виноград у роду
●

Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде / Није платио
накнаду за промену намене / Рекултивација без
пројекта

●

Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде / Није платио
накнаду за промену намене

●

Нерегистровани субјекат/ Нема сагласност
министарства пољопривреде

●

Испуштање опасних и штетних материја без
сагласности министарства пољопривреде

●

Испуштање опасних и штетних материја без
сагласности министарства пољопривреде

●

Коришћење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе

●

До привођења планираној намени
некоришћење пољопривредног земљишта за
пољопривредну производњу

●

Уситњавање обрадивог земљишта на парцеле
мање од 0,5 ха / Уситњавање обрадивог
земљишта уређеног комасацијом на парцеле
мање од 1 ха

●

Угрожена заштита земљишта / Оштећује се
земљиште

●

Пољска штета

Експлоатација минералних сировина
(глине, песка, тресета, камена и др)

Одлагање јаловине, пепела шљаке и
др. материја
Прибављање утврђујућег решења –
испитивање плодности земљишта
Испуштање опасних и штетних
материја на пољопривредном
земљишту
Испуштање опасних и штетних
материја у води за наводњавање
Коришћење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе
Некоришћење пољопривредног
земљишта у грађевинском подручју

Уситњавање катастарских парцела

Спаљивање жетвених остатака
Уништавање усева, садница и
стабала
Нередовна обрада пољопривредног
земљишта

Преоравање државног пашњака
Безбедност хране и алкохол

● Некоришћење земљишта за пољопривредну
производњу / Непоступање као добар домаћин
/ Поступање супротну кодексу добре
пољопривредне праксе
●

Државни пашњак приведен другој култури

●
●

Нарушавање или угрожавање здравља људи
Угрожена безбедност производа
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● Нису обезбеђени услови хигијене
хране у свим или појединим
фазама производње, прераде и
промета хране која је под надзором
пољопривредне инспекције
● Нису испуњене обавезе у погледу
хигијене хране која је под
надзором
пољопривредне
инспекције у погледу објекта,
просторија,
превоза,
опреме,
отпада, воде, личне хигијене,
производње, паковања и топлотне
обраде хране или обуке
● Нису
обезбеђени
минимално
технички
услови
(МТУ)
производње и складиштења хране
● Производни процеси су измењени
у односу на стандардне
● Није
обезбеђена
могућност
праћења хране под надзором
пољопривредне
инспекције,
сировина
или
супстанци
намењених или за које се очекује
да ће бити уграђене у ову храну,
кроз све или поједине фазе
производње, прераде и промета
● Немогућност
управљања
опасностима применом постојећих
одредаба о храни или уобичајеним
хитним мерама

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

Нерегистровани субјекат / Нема уговор о
постављању пчелињака / нису испоштоване
прописане раздаљине

●

На пијацама и у продавницама не прати се на
одговарајући начин количина примљене
органске робе, па је могућа замена
Субјекат не поседује важећи сертификат
Не поседује службене евиденције
Службене евиденције су непотпуне и нетачне

Држање пчела

Замена органске конвенционалном
производњом

Немогућност обављања производње и
складиштења хране
Лоша хигијенска пракса
Лоша произвођачка пракса
Производ не одговара важећим прописима
Унакрсна контаминација
Xрана представља озбиљан ризик по људско
здравље
Нема успостављен систем и процедуре, које
обезбеђују доступност података о следљивости
Храна није на одговарајући начин означена и
евидентирана ради идентификације
следљивости
Субјект у пословању храном није
идентификуовао сваког субјекта који је
добављач, као и оног коме испоручује храну
Нема евиденције докумената који потврђују
следљивост
Не врши се идентификација на пријему
сировина које се користе у процесу производње
Нема евиденције о испоруци готовог производа
Нема евиденције о употребљеним сировинама
у процесу производње
Повреда или угрожавање интереса потрошача

●
●
●
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Рад саветодавних служби у
пољопривреди
Рад основних одгајивачких
организација
Рад регионалних одгајивачких
организација

●

Необилазак терена у складу са планом

●

Нису остварили ХБ бројеве, не врше контроле
продуктивности

●

Нису обављене селекцијске смотре

●

Спора израда педигреа, проблеми са ХБ
бројевима

●
●

Земља се не обрађује
Превара/злоупотреба у коришћењу буџетских
средстава

●

Спајање количина млека, неодговарајући број
музних грла/количина испорученог млека

Рад главне одгајивачке организације

Директна плаћања по хектару

Премија за млеко

Фитосанитарна инспекција (унутрашња фитосанитарна инспекција)
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Присуство штетних организама у
биљу

● Штетни организми су присутни у биљу

Присуство резидуа средстава за
заштиту биља
Присуство генетски модификованих
организама у свим фазама
производње, прераде и промета
Безбедности хране биљног порекла
у фази примарне производње;
контролу безбедности хране за
животиње биљног у фази примарне
производње
Промет и примене средстава за
заштиту биља и средстава за
исхрану биља

● Резидуи средстава за заштиту биља
присутни у прехрамбеним производима
● Гаје
се
и/или
прерађују
модификованих организми

су

генетски

● Прописа о безбедности хране биљног и
животињског порекла су прекршени у фази
примарне производње
● Средство за заштиту биља није декларисаног
квалитета

Промет и примена средстава за
исхрану биља

● Средство за исхрану биља није декларисаног
квалитета

Промета семена пољопривредног
биља

● Семе пољопривредног биља није декларисаног
квалитета
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Коришћења семена
пољопривредног биља

● Користи се семе пољопривредног биља за коју
корисник нема ауторизацију власника сорте

Производња садног материјала
пољопривредног биља

● Производи се садни материјал пољопривредног
биља за коју корисник нема ауторизацију
власника сорте

Промет садног материјала
пољопривредног биља

● Садни материјал није одговарајућег квалитета
или није доброг здравственог стања

Коришћења садног материјала
пољопривредног биља

● Користи се садни материјал пољопривредног
биља за коју корисник нема ауторизацију
власника сорте

Контрола по Уредбама (ИПАРД и
националне мере)

● Контрола по уредбама која је извршена од
стране фитосанитарне инскције не одражава
стварно чињенично стање

Ветеринарска инспекција
Разлог представке

Безбедност хране животињског
порекла, хране мешовитог
порекла на месту производње

Безбедност хране у промету

Опис угрожавања/повреде
● Нерегистрован субјекат и делатност, и/или
објекат није одобрен/регистрован за делатност
производње хране .
● Лоши општи услови хигијене у објекту што
угрожава безбедност хране.
● Нерегистрован субјекат и делатност, и/или није
регистрован објекат за промет хране.
● Храна није безбедна- истекао рок употребе,
неправилно декларисање хране или декларација
није потпуна и читљива, промењена
органолептичка својства хране(боја, мирис).
● Неадеквати хигијенски услови чувања хране на
месту продаје, као што су температура на којој се
чува( није у складу са прописаном); непрописно
руковање са храном на месту продаје ( храна није
расхлађена већ замрзнута и супротно), што може
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да измени здравствену исправност и квалитет
хране и угрози здравље потрошача.

Складиштење и руковање са
споредним призводима
животињског порекла

Безбедност хране за животиње у
промету

Промет лекова и медицинских
средстава

Здравствена заштита животиња

● Непрописни услови чувања, складиштења
споредних производа животињског порекла;
ширење непријатних мириса; место на којем се
сакупљају споредни производи није адекватно
заштићено и није онемогућен приступ
незапосленим лицима и животињама(могу да се
разнесу узрочници заразних болести).
● Нерегистрован субјекат и делатност. Измењена
својства харане за животиње, декларација није у
складу са прописом што може да угрози здравље
животиња.
● Нерегистрован субјекат и делатност.
● Лек нема терапијску ефикасност у складу са
наменом и упутством произвођача.
● Обољење животиња и/или угинућа
новонабављене животиње ( неадекватан
здравствени третман животиње).

Добробит животиња

● Лоши, односно неадекватни и у супротности са
прописаним услови држања и узгоја животиња.

Промет животиња

● Нерегистрован субјекат и делатност.
● Неисправна или непотпуна документација.

Обележавање и регистрација
животиња

● Непријављивање одласка/доласка животиње на
газдинство.

Водна инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Изградња објеката и ● Субјекат нема водне услове
извођење
других ● Пре почетка изградње/извођења радова нису решени имовинскоправни односи на локацији извођења радова
радова
који
могу
утицати на промене у ● Није доступан пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за
водном режиму
извођење радова или идејни пројекат или рударски пројекат који
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се односи на хидротехнички део и део који се односи на објекте
који утичу на водни режим
● Радови се не изводе према пројекту за грађевинску дозволу
● О почетку радова није писменим путем обавештен орган који је
донео водни акт/јавно водопривредно предузеће
● Изводе се радови који би могли да угрозе стабилност и отежају
одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката
● За време извођења радова ремети се нормално функционисање
постојећих водних објеката
● Складиштење, као и друге активности са горивом, уљима,
мазивима и осталим опасним и штетним материја, је у близини
водотока
● Нарушен постојећи водни режим - као последица изграђених
објеката, радова, несагледавања свих проблема или
некомплетних решења
● Изградњом/коришћењем објекта се утиче на постојећи начин
одбране од поплаве и леда

Водна дозвола

Водна дозвола - брана
са акумулацијом

● Нема водну дозволу
● Нема водна сагласност
● Водна дозвола се не користи/непридржавање услова из водне
дозволе, односно поступа се супротно издатој водној дозволи
● Није доступан пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за
извођење радова или идејни пројекат или рударски пројекат
који се односи на хидротехнички део и део који се односи на
објекте који утичу на водни режим
● Изграђени објекти не користе се у свему према постојећој
ревидованој техничкој документацији
● Није донет Оперативни план одбране од поплава
● Интервенције на објектима, који се изводе у зони постојећих
водних објеката, нису планиране и изведене или нису изведене
на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и
режима вода
● За време коришћења система омета се нормално функционисање
постојећих водних објеката и наноси им се штета
● Није омогућен приступ, одржавање и интервенције на објекту и
санациони радови, ако дође до нежељених ситуација
● Нема водну дозволу
● Нема водну сагласност
● Водна дозвола се не користи/непридржавање услова из водне
дозволе, односно поступа се супротно издатој водној дозволи
● Није доступна техничка документација о изградњи, односно
реконструкцији објеката
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● Не постоји геодетски
снимак са обележеним трајним и
видљивим ознакама линије допирања максималног поплавног
таласа (најнеповољнији случај) у случају рушења бране или не
постоји обавеза
● Није успостављен профил за мерење протока
● Не одржава се минимални одрживи проток низводно од
водозахвата у свим хидролошким условима
● Није израђен годишњи извештај о праћењу и осматрању
● Недостаје атест уређаја за регулацију протока на брани
● Неодстаје Елаборат о начину коришћења објеката и уређаја
бране са акумулацијом
● Није донет Оперативни план одбране од поплава
● Не воде се дневне евиденције
● Брана са акумулационим и ретензионим басенима се не одржава
и не користи на начин којим се обезбеђује прихватање
поплавних таласа

Водна дозвола - јавни
водовод
и
вишенаменски
хидросистем

Водна
дозвола
–
индустријски и други
објекат

● Нема водну дозволу
● Нема водну сагласност
● Водна дозвола се не користи/непридржавање услова из водне
дозволе, односно поступа се супротно издатој водној дозволи
● Није доступна техничка документација о изградњи, односно
реконструкцији објеката
● Није постављен уређај за регистровање количина воде на
водозахвату или није технички исправан
● Не врши се регистровање количина или испитивање квалитета
воде на водозахвату
● Не одржава се минимални одрживи проток низводно од
водозахвата у свим хидролошким условима
● Санитарно-фекалне, технолошке, отпадне воде настале на
постројењу за пречишћавање воде за пиће се не пречишћавају
на постројењу за пречишћавање отпадних вода
● Ни је постављен уређај за мерење количина испуштених
пречишћених вода
● Није донет Оперативни план одбране од поплава
● Нема водну дозволу
● Нема водну сагласност
● Водна дозвола се не користи/непридржавање услова из водне
дозволе, односно поступа се супротно издатој водној дозволи
● Није доступна техничка документација о изградњи, односно
реконструкцији објеката
● Није решено снабдевање питком и техничком водом са свом
потребном опремом
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● Није постављен уређај за регистровање количина воде на
водозахвату или није технички исправан
● Не врши се регистровање количина или испитивање квалитета
воде на водозахвату
● Не одржава се минимални одрживи проток низводно од
водозахвата у свим хидролошким условима
● Објекти за коришћење воде не одржавају се у функционалном
стању
● Атмосферске воде са саобраћајница, манипулативних површина
и др. не одводе се искључиво преко таложника и сепаратора
масти и уља у реципијент
● Није донет Оперативни план за одбрану од поплава
● Не поштује се забрана испуштања непречишћених отпадних
вода или загађених отпадних вода у подземне и површинске
воде
● За време коришћења система омета се нормално функционисање
постојећих водних објеката и наноси им се штета
● Објекти за сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање
отпадних вода се не одржавају у функционалном стању и не
осматрају редовно

Документација
за
одбрану од поплава

● Оперативни план не садржи:
✔ податке потребне за оперативно спровођење одбране од
поплава
✔ критеријуме за проглашавање одбране од поплава
✔ имена руководилаца одбране од поплава
✔ називе субјеката одбране од поплава
✔ начин узбуњивања и обавештавања
● Није одређено лице задужено за евидентирање поплавних
догађаја на подручју локалне самоуправе
● Оперативним планом није обухваћен приказ расположивог
материјала, опреме, механизације и других средстава
потребних за превентивне радове, за спровођење одбране од
поплава и отклањање последица поплава

Водна књига

● Водна књига се не води
● Водна књига се води неправилно, не садржи све потребне
уписнике и податке

Водна сагласност за
вађење речних наноса

● Нема водну сагласност
● У року од две године од добијања водне сагласности није
отпочето извођење радова
● Није доступна техничка документација за коју је издата водна
сагласност
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● Инвеститор има нерешена питања у водном земљишту са
јавним водопривредним предузећем, посебно у зони водотока
● О почетку радова није обавештен надлежни водни инспектор
или јавно водопривредно предузеће
● Изводе се радови који би могли да угрозе стабилност и отежају
одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката
● За време извођења радова ремети се нормално функционисање
постојећих водних објеката
● Складиштење, као и друге активности са горивом, уљима,
мазивима и осталим опасним и штетним материја, је у близини
водотока
● Нарушен постојећи водни режим - као последица изграђених
објеката, радова, несагледавања свих проблема или
некомплетних решења
● Изградњом/коришћењем објекта се утиче на постојећи начин
одбране од поплаве и леда
● Радови се изводе на начин којим се нарушава или може
нарушити водни режим
● Нема водну дозволу
● Нема водну сагласност
● Водна дозвола се не користи/непридржавање услова из водне
дозволе, односно поступа се супротно издатој водној дозволи
● Није доступна техничка документација о изградњи, односно
реконструкцији објеката
● Изграђени објекти у систему захватања вода, транспорта и
испуштања вода се не одржавају у исправном стању, без вођења
дневника рада
● Није донет програм праћења и осматарања
Водна
дозвола
– ● Не одржава се минимални одрживи проток низводно од
водозахвата у свим хидролошким условима
хидроелектрана/МХЕ
● Не врши се континуирано мерење протицаја у водотоку узводно
од водозахвата
● Не врши се континуирано мерење протицаја количине захваћене
воде за рад хидроелектране/МХЕ. односно количине воде која се
пропушта у водоток низводно од водозахвата
● Није донет Оперативни план одбране од поплава
● Мере из Оперативног плана одбране од поплава се не
предузимају
● За време коришћења система за потребе хидроелектране/МХЕ
омета се нормално функционисање других водних објеката и
наноси им се штета
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● Не контролише се стање речног корита и објекта
хидроелектране/МХЕ и запажања и констатације се не уносе у
дневник рада, према годишњем програму праћења и осматрања
● Речно корито у зони утицаја хидроелектране/МХЕ се не одржава
● Не одржава се протицајни профил корита од надолазећих
пливајућих предмета

Систем за
наводњавање /
одводњавање

● Нису
издати
водни
услови
за
систем
за
наводњавање/одводњавање
● Грађење супротно техничкој документацији о изградњи,
односно водним условима или водној сагласности
● Објекти за коришћење воде / објекти за одводњавање се не
одржавају у функционалном стању
● Изливна места канала нису осигурана од ерозије
● Уређај за регистровање количине воде на водозахвату није
постављен или није исправан
● Нису изведени радове и мере који ће спречити ерозију тла,
стварање јаруга и бразди, клизање терена, затрпавање корита
канала и др.
● Вода намењена за наводњавање пољопривредних култура није
прописаног квалитета
● За време коришћења система омета се нормално функционисање
постојећих водних објеката и наноси им се штета
● На местима укрштања канала и путева, супротно обавези, нису
изграђени одговарајући пропусти

Планска документа

● Није донета одлука надлежног органа о изради планског
документа
● Није донет програм за израду планског документа
● Није
прибављено
мишљење
јавног
водопривредног
предузећа/републичке
организације
надлежне
за
хидрометеоролошке послове
● Плански документ није усаглашен са:
✔ просторном планском документацијом у области вода
Стратегијом управљања вода на територији Републике
Србије до 2034. године
✔ Водопривредном основом Републике Србије
✔ планом управљања водама на водном подручју са
програмом мера
✔ планом управљања ризицима од поплава са картама
угрожености и картама ризика од поплава
✔ општим и оперативним планом за одбрану од поплава
✔ планом заштите вода од загађивања
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●

Није издата водна сагласност

Шумарско-ловна инспекција
Разлог представке
●

Опис угрожавања/повреде

Шумарство

Очување шума

● корисник/сопственик шума не спроводи мере за очување
шума
● нису испуњени услови за промену намене шума и шумског
земљишта
● Није обрачуната и исплачена накнада за промену намене шуме
и шумског земљишта
● Врши се уништавање строго заштићених и заштићених врста
шумског дрвећа
● не спроводе се мере санације површина из члана 16 ЗОШ-а.

Планска документа

● нису донети планови газдовања у року
● планови газдовања шумама се НЕ спроводе у складу са
одредбама ЗОШа
● није донет годишњи план газдовања шумама
● није донет извођачки пројекат газдовања шумама
● није донет пројекат за подизање засада кратког производног
циклуса.
● нису извршени радови на газдовању шумама евидентирани у
року и на прописан начин.
● књига шумске хронике се не води уредно

Чување и заштита
шума

● корисник односно сопственик није обезбедио чување шума
● корисник односно сопственик шума који газдује шумом у
складу са основом нема организовану службу чувања шума
која испуњава прописане услове
● корисник односно сопственик шуме који газдује шумом у
складу са основом не прати утицај биотичких и абиотичких
чинилаца на здравствено стање шума и предузима прописане
мере за заштиту шума и шумског земљишта
● корисник односно сопственик шума не спроводи планиране и
друге мере прописане законом у циљу заштите од пожара
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● корисник односно сопственик шума не спроводи планиране и
друге мере прописане законом ради спречавања одлагања
отпада
● корисник односно сопственик шума не спроводи планиране и
друге мере прописане законом ради промене водног режима
● корисник односно сопственик шума не даје дозволу за пашу,
брст или жирење у шуми у складу са законом.
● правно лице коме је поверено газдовање дивљачи не спроводи
прописане мере.

Производња шумског
репродуктивног
материјала

● газдовање семенским објектима се не спроводи у складу са
законом.
● радови у семенском објектима се не спроводе у складу са
законом.
● корисници и сопственици шума не обезбеђују шумски
репродуктивни материјала аутохтоних врста дрвећа у складу
са билансом шумског репродуктивног материјала.

Гајење шума

● одабирање и обележавање стабала за сечу у шумама се не врши
у складу са прописима.
● евидентирање дозначених стабала се не врши у прописаним
књигама за евидентирање стабала.
● обрачун дозначене дрвне запремине у дозначним књигама за
евидентирање стабала се не врши у складу са прописима.
● дозначне књиге у којима је извршено евидентирање стабала
нису уведно заведене, задужене, оверене и потписане од
стране пројектанта.
● сеча стабала у шумама се не врши након извршене дознаке.

Коришћење шума

● време, начин и врста сече шума нису усклађени са важећим
плановима газдовања шумама..
● корисник државних шума не врши коришћење дрвних
сортимената по принципу максималног квалитативног и
квантитативног искоришћења.
● сеча шуме се не изводи на начин и под условима којима се
обезбеђује заштита људи и шуме.
● корисник шума не успоставља шумски ред у складу са
прописима.
● сакупљање и коришћење осталих шумских производа се не
врши у складу са пројектом коришћења осталих шумских
производа и уз одобрење корисника.
● радове на заштити, гајењу и коришћењу шума не обавља
правно лице односно предузетник регистрован за обављање
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тих делатности у регистру привредних субјеката, који
испуњава прописане услове у погледу опреме и стручног кадра

Промет просечног
дрвета

промет посеченог дрвета се не врши у складу са прописима.
прерада и складиштење дрвета се не врши у складу са
прописима.
● сеча и промет стабала и делова стабала за новогодишње
празнике се не врши у складу са прописима.

●
●

Шумска
инфраструктура

● изградња објеката у шумама се не врши у складу са прописима.
● техничка инфраструктура се не планира, гради и користи у
складу са прописима.
● сопственик односно корисник шума редовно не одржава
шумске путеве.
● шумски путеви се не користе и одржавају у складу са
прописима.

Организација
газдовања шумама

● шумама у државној својини се не газдује у складу са ЗОШа.
● правно лице
не обавља поверене послове стручне и
саветодавне подршке сопственицима шума.
● удружење сопственика шума не спроводи мере газдовања
шумама усклађене програмом.

Средства за
финансирање
делатности од
општег интереса

● корисник шума односно сопственик шума који газдује шумама
у складу са основама не издваја и не користи средства за
репродукцију шума у складу са законом.
● корисник шума односно сопственик шума који газдује шумама
у складу са основама не врши обрачун и не води евиденцију
средстава за репродукцију шума у складу са законом.
● корисник шума односно сопственик шума не врши обрачун и
уплату накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у
складу са законом.
● средства буџетског фонда и буџета јединице локалне управе се
не користе на прописан начин.
●
●

Имовинско правни
послови

●
●
●

корисник шума не води и редовно не одржава евиденцију
шума и шумског земљишта којима газдује (катастар).
отуђивање шума и шумског земљишта у државној својини
није урађено у складу са прописима.
шума у државној својини је супротно ЗОШу дата у закуп
шумским земљиштем датом у закуп се не поступа у складу са
важећим прописима.
сопственик односно корисник шума није извршио
ограничавање својих шума у складу са прописима.
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●

Ловство

Заштита дивљачи

● не спроводе се прописане мере заштите дивљачи.
● уношење дивљачи се не врши у складу са прописима
● не предузимају се прописане мере заштите здравља дивљачи
ради спречавања појаве и ширења заразних болести дивљачи
и зооноза.
● не спроводе се прописане мере за успостављање оптималне
бројности ловостајем заштићене дивљачи.
●

Ловно подручје и
ловишта
●
●
Газдовање ловиштем
и дивљачи

●
●
●
●
●
●

Плански документи
●
●
●
●
Стручни и
ловочуварски
послови и лов
дивљачи

●
●
●

границе ловишта, терена за обуку паса и полигона за лов
дивљачи, као и ловно технички објекти у ловишту нису видно
обележени односно означени.
ограђивање ловишта није извршено у складу са прописима.
корисник ловишта не испуњава прописане услове за
газдовање ловиштем и дивљачи.
корисник нема закључен уговор о давању права на газдовање
ловиштем.
корисник ловишта, супротно закону, уступио или дао у закуп
ловиште или његов део другом кориснику на газдовање.
ловни ревир није дат у закуп у складу са прописима.
корисник ловишта нема донету важећу ловну основу у складу
са прописима.
корисник ловишта у ловној основи није евидентирао све
извршене радове у прописаном року и на прописан начин.
корисник ловишта нема важећи годишњи план газдовања
ловиштем донет у предвиђеном року, усклађен са ловном
основом.
годишњи план газдовања ловиштем није израђен у складу са
прописима.
корисник ловишта, пре израде годишњег плана, није утврдио
бројно стање дивљачи у ловишту.
планска документа нису израђена у складу прописима.
стручни послови газдовања ловиштем се не обављају у складу
са прописима
ловочуварска служба није организована у складу са
прописима.
ловна карта није издата лицу које испуњава прописане услове
за добијање ловне карте.
овлашћено лице корисника ловишта у складу са прописима
није издало дозволу за лов дивљачи на предвиђеном обрасцу,
у складу са планским документом и својим актима.
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●
●
●
●
●
●
●

●
Финансирање

●
●

●
Штета и накнада
штете

●
●

корисник ловишта није донео прописане акте којима се ближе
одређује газдовање ловиштем у складу са прописима.
промет уловљене дивљачи се не врши на прописан начин.
санитарни одстрел ловостајем заштићене дивљачи се не врши
у складу са прописима
оцењивање трофеја дивљачи се не врши на прописан начин.
3а псе који се користе у лову власник не поседује прописану
дикументацију.
корисник ловишта не води прописану евиденцију о ловачким
псима који се користе у лову.
не спроводе се прописане мере забране у лову и коришћењу
оружја и муниције.
корисник ловишта не плаћа накнаду за коришћење ловостајем
заштићених врста у прописаном року.
корисник ловишта не врши обрачун накнаде за коришћење
ловостајем заштићених врста у складу са прописима.
корисник ловишта није обезбедио средства за финансирање
радова предвиђених ловном основом
корисник ловишта не предузима прописане мере за
спречавање штета на дивљачи и од дивљачи.
корисник ловишта не води прописану евиденцију штета на
дивљачи .
корисник ловишта не води прописану евиденцију штета од
дивљачи .

Санитарна инспекција
Закон о санитарном надзору
Разлог представке
Објекти
надзором

под

Опис угрожавања/повреде
санитарним Нерегистровани субјекат/делатност ( члан 33. став 1 и 2
Закона о инспекцијском надзору)
Неиспуњеност општих, односно општих и посебних
санитарних услова у објекту (члан 9. Закона о санитарном
надзору „Сл. гласник РС“, бр. 125/2004, Правилник о
општим санитарним условима које морају да испуне
објекти под санитарним надзором „Сл. гласник РС“, бр.
47/2006)
- Није обезбеђено континуирано снабдевање
хигијенски исправном текућом водом за пиће
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-

-

-

-

-

Није обезбеђен хигијенски начин одвођења
отпадних вода као и уклањање чврстих и других
отпадних материја из објекта на хигијенски начин;
Нису
обезбеђене
одговарајуће
просторије,
постројења, уређаји, намештај, опрема, прибор и
наменска превозна средства према врсти
делатности
Није обезбеђено вештачко, а према могућностима и
природно светло, као и природна, односно
вештачка вентилација и прописана, односно
потребна температура ваздуха
Прoстoриje у oбjeкту нису функциoнaлнo пoвeзaнe
прeмa врсти дeлaтнoсти у oбjeкту, нa нaчин кojим
сe oмoгућaвa нeсмeтaн прoцeс рaдa и oдржaвaњe
хигиjeнскoг стaњa у oбjeкту
Није обезбеђена заштита објекта од глодара,
инсеката и других штеточина

Лоше хигијенско стање објекта, у току коришћења тог
објекта, (члан 11. и 12. Закона о санитарном надзору („Сл.
гласник РС“, бр. 125/2004),
Правилник о општим
санитарним условима које морају да испуне објекти под
санитарним надзором („Сл. гласник РС“, бр. 47/2006) ,
Правилник о посебној радној одећи и обући лица која у
производњи и промету долазе у непосредни додир са
животним намирницама и лица која раде у производњи и
промету средстава за одржавање личне хигијене, негу и
улепшавање лица и тела („Сл. гласник СРС“, бр. 22/74)
Нехигијена у објекту и његовом непосредном
окружењу,
- Нехигијена просторија, постројења, уређаја,
намештаја, опреме, прибора, наменских превозних
средстава,
- Неношење/нехигијена радне одеће и обуће
запослених лица
- Неодржавање личне хигијене запослених лица
Закон о заштити становништва од заразних болести
-

Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Здравствени прегледи одређених
категорија запослених лица у
објектима под санитарним
надзором, као и одређених
категорија становништва ради
утврђивања носилаштва
узрочника заразних болести

Необављени обавезни здравствени прегледи одређених
категорија запослених лица у објектима под санитарним
надзором
(члан 45. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о обавезним здравственим прегледима
одређених категорија запослених лица у објектима под
санитарним надзором, обавезним и препорученим
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здравственим прегледима којима подлежу одређене
категорије становништва („Сл. гласник РС“, бр. 3/2017)
Здравствено васпитање и
образовање одређених категорија
запослених лица

Хигијенско поступање приликом
пружања услуга хигијенске неге и
улепшавања лица и тела, као и
немедицинских естетских
интервенција којима се нарушава
интегритет коже

Превенција и сузбијање
инфекција повезаних са
здравственом заштитом
(болничка инфекција)

Имунизација и хемиопрофилакса

Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација као општа мера за
заштиту
становништва
од
заразних болести у објектима под
санитарним надзором и по
епидемиолошким индикацијама

Одређене категорије запослених лица нису стекла основна
знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних
болести
(члан 48. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о програму обуке за стицање основних знања о
личној хигијени и мерама заштите од заразних болести,
начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за
рад комисија и осталим питањима („Службени гласник РС“,
бр. 15/2017)
Наведене услуге пружају се под условима и на начин којим
се не спречава појава и преношење заразних болести
(члан 55. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о ближим условима за обављање делатности
пружања хигијенских услуга, као и начину спречавања и
преношења заразних болести („Сл. гласник РС“, бр.
40/2017)
Здравствене установе, приватна пракса, социјалне
установе у којима се обавља и здравствена делатност и
друга правна лица која могу обављати и здравствену
делатност не спроводе стручне, организационе и друге
прописане мере ради спречавања појаве, као и ради раног
откривања и сузбијања болничких инфекција унутар
установе
(члан 54. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о спречавању, раном откривању и сузбијању
болничких инфекција („Службени гласник РС“, бр. 1/2020)
Одбијање имунизације/непотпуна имунизација лица
одређеног узраста, као и других лица одређених законом
(члан 32. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о имунизацији и начину заштите лековима
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
Правилник о програму обавезне и препоручене
имунизације становништва против одређених заразних
болести („Сл. гласник РС“, бр. 112/17, 11/18)
Невршење дезинфекције дезинсекције и дератизације као
опште мере у објектима под санитарним надзором и по
епидемиолошким индикацијама
(члан 16. и члан 40.-44. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020)
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Пријављивање заразних болести

Обезбеђивање здравствене
исправности купалишних,
базенских вода, јавних чесми и
извора и других вода од јавно
здравственог интереса;

Неиспуњеност услова здравствених установа, правних
лица и предузетника за обављање дезинфекције,
дезинсекције и дератизације
(члан 16 и члан 44 Закона о заштити становништва од
заразних болести „Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020)
Правилник о условима за обављање дезинфекције,
дезинсекције и дератизације „Сл. гласник РС“, бр. 3/2017)
Здравствене установе, друга правна лица која могу
обављати и здравствену делатност у складу са законом,
приватна пракса и здравствени радници не врше
пријављивање заразних болести на прописаном обрасцу и
у прописаном року
(члан 24. и 25. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о пријављивању заразних болести и посебних
здравствених питања („Службени гласник РС“, бр. 44/2017,
58/2018)
Базенска вода није здравствено исправна за обављање
рекреације и спортских активности / не врши се праћење
и анализа базенске воде од стране института/завода за
јавно здравље
(члан 16. Закона о заштити становништва од заразних
болести
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020),
Правилник о здравственој исправности базенских вода
(„Службени гласник РС“, бр. 30/2017, 97/2017)

Закон о безбедности хране
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Безбедност хране у надлежности
санитарне инспекције (1) у свим
фазама производње, прераде и
промета (промет на велико,
промет на мало, увоз на местима
царињења и извоз), и то: нове
хране, хране за специфичне
популационе групе (храна за
одојчад и малу децу, храна за
посебне медицинске намене,
замене за комплетну дневну
исхрану за особе на дијети за
мршављење), додатака исхрани
(дијететски суплементи), хране са
измењеним нутритивним
саставом (храна за особе
интолерантне на глутен, замене
за со за људску исхрану, храна
обогаћена витаминима,
минералима и другим
супстанцама са хранљивим или

Нерегистрован субјекат / делатност ( члан 33 став 1 и 2
Закона о инспекцијском надзору)
Неиспуњеност општих, односно општих и посебних
санитарних услова у објекту за производњу и промет хране
(члан 9. Закона о санитарном надзору („Сл. гласник РС“,
бр. 125/2004), Правилник о општим санитарним условима
које морају да испуне објекти под санитарним надзором
(„Сл. гласник РС“, бр. 47/2006)
Нису испуњени прописани услови у вези са хигијеном
хране у свим фазама производње, прераде и промета хране
није успостављен систем за осигурање безбедности хране
у свим фазама производње, прераде и промета хране, у
складу са принципима добре произвођачке и хигијенске
праксе и анализе опасности и критичних контролних
тачака ( HACCP)
(члан 45, 47, 48 Закона о безбедности хране („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009 и 17/2019)
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физиолошким ефектом и др.),
соли за исхрану људи и
производњу хране, прехрамбених
адитива, прехрамбених арома,
прехрамбених ензима, помоћних
средстава у производњи хране,
воде за пиће која се потрошачима
испоручује путем јавног
водоводног система или у
оригиналној амбалажи (природне
минералне, изворске и стоне
воде), као и вода која се
употребљава, односно додаје
током припреме, обраде или
производње хране, материјала и
предмета намењених да дођу у
контакт са храном, (2) у фази
промета на мало све хране у
објектима под санитарним
надзором (кухиње у
предшколским и школским
објектима, објектима ученичког и
студентског стандарда,
здравствене заштите и
социјалног старања)

Лоше хигијенско стање објекта за производњу и промет
хране, у току коришћења тог објекта (члан 11. и 12. Закона
о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004),
Правилник о општим санитарним условима које морају да
испуне објекти под санитарним надзором („Сл. гласник
РС“, бр. 47/2006)
Храна није безбедна
(члан 25. и 26. Закона о безбедности хране („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009 и 17/2019)
- Садржај
страних
примеса
(хемијских,
микробиолошких, физичких)
- Истекао рок трајања,
- Недостају подаци на декларацији (неправилно
декларисање хране или декларација није потпуна и
читљива)
- Промењена органолептичка својства хране (боја,
мирис, укус).
Рекламирање и означавање хране на начин који може да
доведе у заблуду потрошача у погледу састава, својства
или дејства хране или приписивање лековитог својства
(члан 30. Закона о безбедности хране ( „Сл. гласник РС“, бр.
41/2009 и 17/2019), Правилник о декларисању,
означавању и рекламирању хране („Сл. гласник РС“, бр.
19/2017, 16/2018)
Нетачне, двосмислене или обмањујуће, прехрамбене и
здравствене изјаве које се наводе на декларацији хране
које доводити до сумње у безбедност и/или хранљиву
вредност хране
(члан 26. Закона о безбедности хране ( „Сл. гласник РС“,
41/2009 и 17/2019), Правилник о прехрамбеним и
здравственим изјавама које се наводе на декларацији
хране („Сл. гласник РС“, бр. 51/2018, 103/2018)

Дијететски производ није уписан у базу података
Министарства здравља
(члан 26. Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“,
41/2009 и 17/2019), Правилник о здравственој
исправности дијететских производа („Сл. гласник РС“, бр.
45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017,
103/2018)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
Разлог представке
Опис угрожавања/повреде
Заштита становништва
Непоштовање Закона о заштити становништва од изложености
од изложености
дуванском диму (Закон о заштити становништва од изложености
дуванском диму
дуванском диму
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), Прaвилник o oблику и сaдржajу
знaкa зaбрaнe пушeњa и знaкa дa je пушeњe дoзвoљeнo у
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oдрeђeнoм прoстoру, нaчину истицaњa тих знaкoвa, oбрaсцу
извeштaja o пoврeди зaбрaнe пушeњa, врсти пoтрeбних дoкaзa o
пушeњу и нaчину нa кojи сe oни прикупљajу и нa кojи сe утврђуje
присуствo дувaнскoг димa у прoстoру у кoмe je пушeњe зaбрaњeнo,
кao и o oбрaсцу зa нaплaту нoвчaнe кaзнe нa лицу мeстa („Сл.
гласник РС“, бр. 73/2010 и 89/2017)
- Одговорно лице није истакло на више видних места у
простору своје име,односно име лица којe је задужио да у
његово име контролише забранy пушења за сваку смену и
спрат са потребним подацима
- Није истакнут
знак забране пушења на свим улазним
вратима затвореног радног простора
- Истакнути знак забране пушења не одговара по облику и
садржају прописаном
- Затечено лице са упаљеном цигаретом
- Уочено присуство упаљене цигарете
- Уочеио присуство једне или више пепељара
- Уочено присуство једног или више опушака
- Уочено присуство дуванског дима
Закон о предметима опште употребе
Разлог представке
Опис угрожавања/повреде
Здравствена исправност, Предмети опште употребе у производњи и промету нису
односно безбедност,
здравствено исправни, односно безбедни
предмета опште употребе (члан 17. Закона о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“,
у производњи и промету
бр. 25/2019)
1) материјали и предмети
- недостаје декларација, односно исти не испуњава све
у контакту са храном
захтеве прописане за декларисање одређене врсте
укључујући и производе
предмета опште употребе, на начин да може да угрози
намењене одојчади и
здравље људи,
деци млађој од три
- сензорна својства измењена због физичких, хемијских,
године за олакшавање
микробиолошких или других процеса на начин да може да
храњења и сисања,
угрози здравље људи,
умиривања и спавања и
- по свом облику, начину израде, односно обраде приликом
амбалажа, 2) играчке, 3)
коришћења представља опасност по здравље људи,
козметички производи,
- садржи материје или састојке који нису допуштени, или ако
4) материјали и предмети
их садржи у недозвољеној количини, а које могу неповољно
који при употреби долазе
утицати на здравље људи,
у непосредан контакт са
- садржи микроорганизме у броју већем од дозвољеног или
кожом, односно
друге микроорганизме штетне по здравље људи,
слузокожом било да се
- у контакту са храном или другим предметима опште
нарушава или не
употребе садржи или ослобађа материје у количинама
нарушава њихов
већим од прописаних, или материје које могу неповољно
интегритет, 5)
утицати на здравље људи, или материје које могу мењати
детергенти, биоциди и
сензорна својства хране или предмета опште употребе,
друга средства за општу
- садржи радионуклеиде изнад граница утврђених посебним
употребу и одржавање
прописима,
хигијене, 6) дуван,
- загађен је физичким примесама (механичким нечистоћама)
дувански производи,
које могу бити штетне по здравље људи или изазивају
прибор за употребу
гађење,
дуванских производа,
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електронска цигарета и
други системи за
инхалирање паре са или
без никотина.

-

због састава или других својстава може штетно утицати на
здравље људи.

Приписивање лековитог својства предмету опште употребе (члан
18. Закона о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“, бр.
25/2019)
Декларисање, односно оглашавање предмета опште употребе на
начин којим се потрошачи доводе у заблуду у погледу стварног
састава, својства или намене тих производа
(члан 18. Закона о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“,
бр. 25/2019)

Објекти за
Неиспуњеност општих и посебних услова у објектима за
производњу/промет
производњу предмета опште употребе
предмета опште употребе (члан 23. Закона о предметима опште употребе („Сл. гласник РС“,
бр. 25/2019), члан 9. Закона о санитарном надзору („Сл. гласник
РС“, бр. 125/2004), Правилник о општим санитарним условима које
морају да испуне објекти под санитарним надзором („Сл. гласник
РС“, бр. 47/2006)
-

-

Није успостављене и не спроводи се унутрашња контрола,
Нису обезбеђени санитарно-техничких и хигијенски услова,
Нису обезбеђена наменска превозна средства,
Не предузимају се хигијенске мере у складу са добром
произвођачком праксом, добром хигијенском праксом и
другим применљивим стандардима,
Невршење лабораторијског испитивања у прописаном
обиму и учесталости и непоседовање прописаних доказа о
здравственој исправности, односно безбедности производа.

Закон о водама
Разлог представке
Здравствена исправност
воде за пиће

Опис угрожавања/повреде
- Не врши се дезинфекције воде за пиће, објеката и
постројења који служе за снабдевање водом за пиће (Члан
272. Закона о водама („Службени гласник СРС“, бр. 33/75,
53/75, 18/76, 21 /76 и 14/77), Правилник о дезинфекцији и
прегледу воде за пиће („Сл. гласник СРС“, бр. 60/81)
- Хигијенска неисправност воде за пиће која служи за јавно
снабдевање становништва или за производњу намирница
намењених продаји (Правилник о хигијенској исправности
воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99 Сл. гласник РС
бр. 28/19)
Одређивања и одржавања
- Нису успостављаене зоне санитарне заштите изворишта
зона санитарне заштите
водоснабдевања
изворишта
(члан 45. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93,
водоснабдевања
53/93 - др. закон, 67 /93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и
101/05 - др. Закон), Правилник о начину одређивања и одржавања
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зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник
РС“, бр. 92/2008)
- Не врши се одржавање успостављених зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања
(члан 45. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93,
53/93 - др. закон, 67 /93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 54/96 и
101/05 - др. Закон), Правилник о начину одређивања и одржавања
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник
РС“, бр. 92/2008)
Закон о дувану
Разлог представке
Делатност обраде дувана

Опис угрожавања/повреде
Неиспуњеност општих, односно општих и посебних санитарних
услова у објекту (члан 17. став 1. тачка 2), 3), 4) и став 2., 81. и 82.
Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 26/11,
93/12, 108/13, 95/18 и 4/19), члан 7. и 8. Закона о санитарном
надзору („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), Правилник о општим
санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарним надзору („Сл. гласник РС“, бр. 47/2006) и Правилник о
изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним
средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о
санитарно-хигијенским условима тих средстава („Сл. гласник РС“,
бр. 15/16).

Делатност прераде
дувана

Неиспуњеност општих, односно општих и посебних санитарних
услова у објекту (члан 25в. став 1. тачка 2), 3), 4) и став 10., 81. и 82.
Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 26/11,
93/12, 108/13, 95/18 и 4/19), члан 7. и 8. Закона о санитарном
надзору („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004), Правилник о општим
санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарним надзору („Сл. гласник РС“, бр. 47/2006), Правилником
о условима за прераду дувана („Сл. гласник РС”, бр. 42/2019) и
Правилник о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на
превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа,
као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава („Сл.
гласник РС“, бр. 15/16)

Трговине на велико
дуванским производима

Неиспуњеност општих, односно општих и посебних санитарних
услова у објекту (члан 38. став 7., 81. и 82. Закона о дувану („Сл.
гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 26/11, 93/12, 108/13, 95/18 и
4/19), члан 7. и 8. Закона о санитарном надзору („Сл. гласник РС“,
бр. 125/2004), Правилник о општим санитарним условима које
морају да испуне објекти који подлежу санитарним надзору („Сл.
гласник РС“, бр. 47/2006) и Правилник о изгледу, садржини и
начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за
превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским
условима тих средстава („Сл. гласник РС“, бр. 15/16).

Закон о биоцидним производима
Разлог представке
Опис угрожавања/повреде
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Коришћење биоцидних
производа код
професионалних
корисника који користе
биоцидне производе за
обављање регистроване
делатности, као и у
областима, објектима и
делатностима које су под
санитарним надзором

Закон о хемикалијама
Разлог представке
Производња, стављање у
промет и коришћење
хемикалија и производа
намењених за општу
употребу

Коришћење биоцидног производа се не врши на безбедан начин
(члан 50. Став 4. Зaкона о биоцидним производима („Сл. гласник
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 25/15)
- Биоцидни производ је стављен у промет без одобрења или
без решења о упису биоцидног производа у Привремену
листу, односно није класификован, пакован и обележен и не
поседује безбедносни лист у складу са законом
- Биоцидни производ не поседује упутство за употребу
- Дозирање биоцидних производа (прво и даље) не врши се
према упутству произвођача
- Биоцидни производ се не користи у складу са Законом о
биоцидним производима и не поштују се све заштитне мере
у складу са упуством за употребу и информацијама из
безбедносног листа
- Нису испуњени прописани услови за држање опасног
биоцидног производа у продајном простору и начин
обележавања тог простора/ Није обезбеђен прописан начин
одлагања биоцидног производа и његове амбалаже
- Нису дефинисане процедуре и мере које се спроводе у
случају изливања или цурења биоцидног производа
Опис угрожавања/повреде
Производња, стављање у промет и коришћење хемикалија и
производа намењених за општу употребу се врши на небезбедан
начин (члан 86. Став 4. Зaкона о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010, 92/2011, 25/15)
- Хемикалија и одређени производ не испуњава услове
прописане законом
- Хемикалија и одређен производ који се стављају у промет
није класификован, обележен и пакован у складу са овим
законом и прописима донетим на основу њега
- Хемикалија и одређен производ се складиште на
небезбедан начин који угрожава живот и здравље људи

Инспекција за лекове и медицинска средства
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Закон о лековима и медицинским
средствима
Производња/промет/оглашавање

Повреда одредаба овог закона

Обавештавање надлежног
министарства

Необавештавање
Министарства
здравља
о
променама које су се десиле у односу на чињенично
стање утврђено у поступку издавања дозволе за
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обављање делатности и то: измена у погледу
простора, опреме и кадра .
Повреда чланова 110. и 139. Закона
Издавање дозволе

Промет лека - Забрана промета

Промет лека на недозвољени начин
- Забрана промета

Обављање делатности из области лекова без дозволе
Министарства здравља-нерегистровани субјекти.
Повреда чланова 98, 109, 121 и 134. Закона
Промет нерегистрованих, као и лажних лекова (осим
у случају када се њихов промет обавља уз одобрење
Агенције за лекове и медицинска средства Србије).
Повреда чланова 134. и 141. став 1 и 2. Закона
Промет лекова путем интернета и путем поште.
Повреда члана 134. став 1 тачке 7) и 9) Закона

Забрана у издавању лекова (промет
на мало)

Издавање лекова у апотеци супротно режиму
издавања.
Повреда члана 55. став 1. Закона

Обележавање спољњег и
унутрашњег паковања лека и
супстанци

Лек у промету није обележен по одредбама закона,
као и супстанце и комбинација супстанци.
Повреда чланова 134. и 152-157. Закона

Промет лека истеклог рока

У промету је лек коме је истекао рок употребе.
Повреда члана 134. Закона

Дефект квалитета лека - Забрана
промета

У промету је лек неодговарајућег квалитета.
Повреда члана 134. Закона

Оглашавање лека

Лек се оглашава супротно одредбама закона.
Повреда чланова 166 – 168. Закона

Закон о медицинским средствима
Производња/промет/оглашавање

Повреда одредаба овог закона

Измене и допуне дозволе

Необавештавање
Министарства
здравља
о
променама које су се десиле у односу на чињенично
стање утврђено у поступку издавања дозволе за
обављање делатности и то: измена у погледу
простора, опреме и кадра, као и допуна асортимана.
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Повреда чланова 61. став 6. и 88. став 1. тачка 1) и 2)
Закона
Издавање дозволе

Обављање делатности из области медицинских
средстава без дозволе Министарства здрављанерегистровани субјекти.
Повреда чланова 59. 67. 71. 82. став1. и 90. став 3.
Закона, као и члана 33. Закон о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС“ бр. 36/2015,
44/2018 – др. закон, 95/2018).

Обављање промета – забрана
промета

Обављање промета медицинског
средства на недозвољени начин –
забрана промета

Промет нерегистрованих, као и фалсификованих
медицинских средстава (осим у случају када се
њихов промет обавља уз одобрење Агенције за
лекове и медицинска средства Србије).
Повреда члана 82. став 1. тачка 9) и 10) Закона
Промет лекова и медицинских средстава путем
интернета и путем поште.
Повреда члана 82. став 1. тачка 11) Закона

Обележавање спољњег и
унутрашњег паковања
медицинског средства

Медицинско средство у промету није обележено по
одредбама закона.
Повреда чланова 93- 96, 35, 18, 19.

Оглашавање лека

Медицинско средство се оглашава
одредбама закона.
Повреда чланова 104. и 108-116. Закона.

Закон о здравственој заштити

Повреда одредаба овог закона

Промет лека - Забрана промета

Промет нерегистрованих, као и лажних лекова и
медицинских средстава (осим у случају када се
њихов промет обавља уз одобрење Агенције за
лекове и медицинска средства Србије).
Повреда члана 228. став 1. тачка 9) и 10) Закона
Повреда чланова 134. и 141. став 1 и 2. Закона о
лековима и медицинским средствима и члана 82.
став 1. тачка 9) и 10) Закона о медицинским
средствима
Израђује магистралне, односно галенске лекове
супротно одредбама закона којим се уређују лекови
(..министар доноси решење на основу записника

Галенски и магистрални лекови

супротно
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инспектора о условима за израду галенских лекова..
).
Повреда члана 225. став 1. тачка 7) и 8) Закона
Повреда члана 219. став 2. тачка 9) Закона, а у вези са
чланом 212. став 6. Закона о лековима и
медицинским средствима.

Здравствена инспекција
Разлог представке

Опис угрожавања/повреде

Закон о правима пацијената

Повреда права пацијента
НЕУПУЋИВАЊЕ
пацијента
у
одговарајућу
здравствену установу, према његовом здравственом
стању, без дискриминације по било ком основу
НЕДОСТУПНЕ или ускраћене информације о стању
здравља пацијента, здравственој служби и начину
како је користи, као и на све информације које су на
основу научних истраживања и технолошких
иновација доступне,информације о правима из
здравственог
осигурања
и
поступцима
за
остваривање тих права, информације имену и
презимену и професионалном статусу здравствених
радника
НЕСПРОВОЂЕЊЕ одговарајућих превентивних мера
подизањем
свести
људи
и
обезбеђивањем
здравствених услуга у одговарајућим интервалима, за
групације становништва које су изложене повећаном
ризику оболевања
НЕПОСТУПАЊЕ или неблаговремено поступање у
лечењу пацијента у односу на његово здравствено
стање и утврђене стручне стандарде

Право на доступност здравствене
заштите

Право на информације

Право на превентивне мере

Право на квалитет пружања
здравствене услуге

Право на безбедност пацијента

Право на обавештење
Право на слободан избор

НЕПОСТУПАЊЕ са циљем постизања најповољнијег
исхода лечења и смањења ризика за настанак
нежељених последица по здравље пацијента, на
најмању могућу меру или коришћење НЕБЕЗБЕДНЕ
опреме за рад
НЕДОСТАТАК
или
неблаговремено
потпуно
обавештење пацијента о стању здравља, дијагнози,
прогнози, начинима лечења...
ОНЕМОГУЋЕН слободан избор доктора медицине,
односно доктора стоматологије,
здравствене
установе, као и слободан избор предложених
медицинских мера
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Право на друго стручно мишљење
Право на приватност и
поверљивост
Право на пристанак
Право на увид у медицинску
документацију
Право на поверљивост података о
здравственом стању пацијента

Право пацијента који учествује у
медицинском истраживању
Право детета у стационарним
здравственим установама

Право пацијента да на сопствену
одговорност напусти стационарну
здравствену установу
Право на олакшавање патњи и
бола
Право на поштовање пацијентовог
времена
Право на приговор

Право на накнаду штете

Закон о здравственој заштити
Повреде чланова 6, 27, 28, 31, 33,
36-40, 42, 48, 54. Закона

пацијенту НИЈЕ ОМОГУЋЕНО
друго стручно
мишљење о стању свога здравља (на лични захтев)
ДАВАЊЕ
неовлашћеним
лицина
личних
информација, пацијента/ПОВРЕДА приватности
током спровођења дијагностичких испитивања и
лечења у целини
НЕПОСТОЈАЊЕ сагласности пацијента за спровођење
медицинских мера (осим у изузетним случајевима)
НЕДАВАЊЕ пацијенту медицинске документације на
увид/ НЕИЗДАВАЊЕ му копије медицинске
документације
ПОВРЕДА прописа о заштити података о
личности/САОПШТАВАЊЕ података о пацијенту
(који су нарочито осетљиви подаци о личности)
неовлашћеним лицима
НЕПОСТОЈАЊЕ писменог пристанка пунолетног
пословно способног пацијента за учешће у
медицинском истраживању/НЕЗАКЉУЧЕН уговор о
осигурању/НЕПОСТАЈАЊЕ одлуке о одобравању мед.
истраживања
НЕОДОБРАВАЊЕ пратиоца детета до навршених 15
година
живота
на
стационарном
лечењу/НЕОДОБРАВАЊЕ
посета
детету/НЕОРГАНИЗОВАЊЕ игре, рекреације и
образовања, у мери у којој његово здравствено стање
то дозвољава
НЕОМОГУЋАВАЊЕ пацијенту да на сопствену
одговорност напусти стационарно лечење
УСКРАЋИВАЊЕ пацијенту терапије бола бола и
хуманог палијативног збрињавања
НЕЗАКАЗИВАЊЕ
прегледа/
дијагностичких
процедура и других медицинских мера (ако се не могу
пружити
одмах)/НЕПОШТОВАЊЕ
заказаног
термина/НЕОБАВЕШТАВАЊЕ о промени термина (у
оправданим случајевима)
ОНЕМОГУЋАВАЊЕ
подношења
приговора/НЕПОСТУПАЊЕ по приговору, без
оправданог разлога постоје услови да се медицинска
мера
УСКРАЋИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ у случајевима кад
се утврди да је стручном грешком здравственог
радника, односно здравственог сарадника, пацијент
претрпио штету на свом телу или је дошло до
погоршања његовог здравственог стања
Повреда одредаба овог закона
НЕРЕГИСТРОВАН облик здравствене службе/РАД без
дозволе Министарства здравља/РАД без лиценце
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(прописани пружаоци здравствене
заштите, начин и облици оснивања
и
организовања,
услови
за
обављање делатности у погледу
кадрова, опреме, просторија и
лекова и медицинских средстава..)

надлежне
коморе
здравствених
радника/КОРИШЋЕЊЕ нерегистроване/небезбедне
опреме за рад/УПОТРЕБА нерегистрованих лекова и
медицинских средстава/ примена нове здравствене
технологије БЕЗ ДОЗВОЛЕ Министарства здравља

Повреда члана 160. Закона

НЕОВЛАШЋЕНО обављање здравствене делатности
(надрилекарство/надрапотекарство) НЕДОЗВОЉЕН
(обављање
здравствене ТЕРЕНСКИ РАД здравственог радника
делатности од стране лица која
нису здравствени радници; рад
изван просторија здравствене
установе/приватне праксе)
НЕУТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА СМРТИ, од стране доктора
медицине, на основу непосредног прегледа умрлог
лица/
НЕОБАВЕШТАВАЊЕ/НЕБЛАГОВРЕМЕНО
обавештавање
чланова
породице
о
смрти
пацијента/НЕДОСТАВЉАЊЕ/НЕБЛАГОВРЕМЕНО
достављање потврде о смрти/НЕОБАВЕШТАВАЊЕ
Повреда чланова 203-206. Закона
организационе јединице МУП-а у случајевима кад
није могуће утврдити идентитет умрлог лица, кад се
(утврђивање смрти, поступак у прегледом умрлог лица утврди повреде или на други
случају смрти...)
начин посумња у насилну смрт и кад, на основу
расположивих медицинских чињеница, није могуће
утврдити
узрок
смрти/НЕВРШЕЊЕ
обавезне
обдукције
Повреда члана 217. Закона
(у лечењу и рехабилитацији
дозвољено коришћење метода и
поступака
комплементарне
медицине, који благотворно утичу
на човеково здравље или његово коришћење метода комплементарне медицине БЕЗ
здравствено стање и који, у складу ДОЗВОЛЕ Министарства здравља.
са
важећом
медицинском
доктрином,
нису
обухваћени
методама
и
поступцима
конвенционалне медицине)
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3.2. Која инспекција контролише примену забране исплате дивиденде у складу са
Уредбом којом су прописане фискалне погодности и директна давања из буџета,
и са којим овлашћењима?
Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у
приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских
последица насталих услед болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС", бр. 54/2020 и
60/2020 – у даљем тексту: Уредба) у члану 16. уређује забрану исплате дивиденде,
прописујући у ставу 1. да привредни субјекти у приватном сектору који се определе за
коришћење фискалних погодности и директних давања из буџета не могу
исплаћивати дивиденде до краја 2020. године. У ставу 4. овог члана прописано је да се
под дивидендама, у смислу овог члана, подразумевају све исплате које својим
власницима изврши привредно друштво по основу њиховог власништва над
акцијама, односно уделима тог привредног друштва.
Тумачењем одредаба Уредбе, самостално и у вези са законима који се примењују на
привредна друштва, закључујемо да се забрана из Уредбе односи на исплате власнику
по основу капитала (власништва капитала), а да се не може проширити и на исплате
власнику по основу трговинског (комерцијалног) односа, вршења контроле,
управљања и заступања друштва, као и радног и сродног односа власника у друштву,
у складу са законом, одговарајућим уговорима и одлукама друштва. У том смислу,
налазимо да су дозвољене исплате по основу зајма члану друштва – са каматом или
бескаматни (нпр. зајам зависног друштва – матичном друштву), враћања додатних
уплата, накнаде за управљање, односно накнаде по основу уговора о контроли и
управљању, као и бонуса, награда и других примања по основу доприноса власника у
својству запосленог пословном успеху послодавца.
За инспекцијски надзор (инспекцијску контролу) над применом одредаба о забрани
исплате дивиденди у смислу Уредбе надлежна је Пореска управа. Чланом 12. став 2.
Уредбе прописано је да се испуњеност услова за губитак права на коришћење
фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом проверава
сваког последњег дана у месецу почев од месеца априла 2020. године закЉучно са 31.
октобром 2020. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење
фискалних погодности и директних давања прописаних овом уредбом може
контролисати и након 31. октобра 2020. године у роковима за застарелост права на
утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања прописним законом којим
се уређују порески поступак и пореска администрација. Закон о пореском поступку и
пореској администрацији (ЗПППА) одређује пореску контролу као поступак провере и
утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе, као и поступак
провере тачности, потпуности и усклађености са законом, односно другим прописима,
података исказаних у пореској пријави, пореском билансу, рачуноводственим
извештајима и другим евиденцијама пореског обвезника који врши Пореска управа, у
складу са овим законом [члан 123. став 1. у вези са чланом 160. став 1. тачка 3) ЗПППА].
Када је реч о санкцијама за поступање супротно забрани, ако би привредни субјекти у
приватном сектору исплатили дивиденде, тада губе право коришћење фискалних
погодности и директних давања прописаних овом уредбом и, сходном применом
члана 12. ове уредбе, били би у обавези да плате све обавезе за које им је одобрено
одлагање плаћања заједно са припадајућом каматом обрачунатом по стопи по којој се
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врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза која се рачуна почев од
дана када су наведене обавезе доспеле за плаћање у складу са законима којим се
уређује плаћање одговарајуће обавезе, најкасније у року од пет дана од дана престанка
права на коришћење фискалних погодности и директних давања, и изврше повраћај
директних давања са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате
за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када су им исплаћена
појединачна директна давања, најкасније у року од пет дана од дана престанка права
на коришћење фискалних погодности и директних давања. Казненим одредбама
Уредбе (чл. 17. и 18.) прописани су прекршаји за повреду одредаба ове уредбе.
Пореска управа, као орган који врши пореску контролу (инспекцијски надзор), у
складу са ЗПППА, Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном
поступку, овлашћена је на извођење доказа увидом у пословне књиге, евиденције,
одлуке, уговоре, изводе и другу документацију, односно исправе друштва – у
папирном и електронском облику, као и на извођење других доказа и прикупљање
података на други прописани начин, ради утврђивања чињеница на основу којих
доноси одлуку у поступку пореске контроле.
Оно на шта посебно указујемо је да се у пореској контроли, у складу са начелом
фактицитета из члана 9. ЗПППА, пореске чињенице утврђују према њиховој
економској суштини, а не према називу и правној форми правног посла и правног акта
који представља правни основ посла. Ако се симулованим (привидним) правним
послом прикрива неки други правни посао, за утврђивање пореске обавезе основу
чини дисимуловани правни посао, тј. онај посао и онај циљ који су странке имале у
виду у време закључења посла. Са овим у вези, а имајући овде у виду сличности
пореске облигације и уговорне облигације, Закон о облигационим односима (ЗОО)
уређује привидан (симуловани) уговор у члану 66, прописујући да привидан уговор
нема дејства међу уговорним странама, али ако привидан уговор прикрива неки други
уговор, тај други важи ако су испуњени услови за његову правну ваљаност. Према
члану 25. став 3. ЗОО, одредбе овог закона које се односе на уговоре сходно се
примењују и на друге правне послове.
Следствено, ако би привредно друштво у приватном сектору, које се који се определи
да користи фискалне погодности и директна давања из буџета у складу са Уредбом, и
његов власник склопили симуловани правни посао, тако да тај посао прикрива
новчану исплату по основу власништва над основним капиталом друштва – акцијама,
односно уделима, Пореска управа је овлашћена да, применом начела фактицитета из
члана 9. ЗПППА, утврди да је дошло до кршења забране исплате дивиденде из члана
16. Уредбе, да изрекне управне мере (санкције) у складу са овом Уредбом у вези са
ЗПППА – плаћање одложених обавеза са каматом и повраћај директних давања са
каматом, и да поднесе прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка
за прекршај прописан овом уредбом. Примера ради - уз напомену да коначан правни
закључак зависи од чињеничног стања и конкретних околности - Пореска управа би
могла да примени начело фактицитета и предузме мере за које је надлежна ако би
друштво, у својству зајмодавца, закључило уговор о зајму са власником, у својству
зајмопримца, а потом му дуг по основу тог зајма опростило или би га пребило са
потраживањем по основу учешћа у добити, квалификујући зајам као симуловани
правни посао, а исплату дивиденде, односно учешћа у добити по основу власништва
над основним капиталом друштва – као дисимуловани (прикривени) правни посао.
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Такође, накнада за управљање би морала буде накнада за стварно, а не привидно
управљање и руковођење друштвом, што би подразумевало доношење пословних
одлука, закључивање пословних уговора, издавање обавезујућих упутстава од стране
друштва коме је поверено управљање, давање пословних налога и др, уз њихово
документовање. Исто тако, ако би друштво исплатило бонус власнику друштва који је
у радном односу у друштву без претходно дефинисаног основа и утврђених
критеријума (нпр. пословни успех друштва којим је постигнут или премашен
постављени циљ у погледу обима продаје, остварених прихода, повећања броја
клијената итд.), могуће је да би инспектор пореске контроле, руководећи се
економском суштином посла, оквалификовао овакав бонус као исплату власнику
друштва по основу власништва над основним капиталом.
У овом светлу, указујемо да је битан елемент правног посла - кауза (основ), односно
исход, циљ који су уговорне стране имале у виду при закључивању уговора, односно
правног посла. Према нашем мишљењу, ако је намера уговарача била непоштена,
односно недозвољена, огледајући се у изигравању одредаба прописа, ради стицања
имовинске користи, ради се о злоупотреби, па би и Пореска управа, као надлежни
инспекцијски орган, имала овлашћење да, у складу са начелом фактицитета, цени у
ком циљу је закључен правни посао и предузме мере из своје надлежности. ЗОО, у овом
погледу, уређујући основ (каузу) посла у чл. 51, 52. и 53, поред осталог, прописује да
свака уговорна обавеза мора имати допуштен основ, да је основ недопуштен ако је
противан принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима, да је уговор
ништав ако основ не постоји или је недопуштен и да ће уговор бити без дејства ако је
недопуштена побуда битно утицала на одлуку једног уговарача да закључи уговор и
ако је то други уговарач знао или морао знати.
3.3. Да ли инспекција Републике Србије може да у другој земљи изврши надзор над
субјектом, односно његовим уређајима и опремом, који услуге за Србију врши
даљински из пословних просторија у иностранству? С обзиром да би
потенцијални пружалац услуге из стране земље услугу морао да обавља према
прописима Републике Србије, а у прописе и једна и друге земље којима се
уређују услови за пружање те услуге су уграђена решења регулативе Европске
уније, да ли је изводљиво да инострани инспекцијски орган цени испуњеност
услова према прописима Републике Србије?
У питању је међународна правна помоћ у управним стварима (уже гледано: у
инспекцијским стварима). Инспекција Републике Србије не би непосредно на
територији друге државе извршила инспекцијски надзор над субјектом који услуге
намењене физичким и правним лицима Републике Србије врши даљински из
пословних просторија у иностранству, него би надлежни орган стране државе, по
замолници, тј. захтеву за пружање међународне правне помоћи нашег органа,
извршио надзор, односно проверу испуњености услова у погледу инфраструктуре уређаја и опреме субјекта који би био пружалац услуге за Републику Србију, а која је
на територији те стране државе, и записник/извештај о томе би доставио нашем
органу. Надзор, односно проверу би надлежни орган замољене државе спровео на
основу одредаба међународног билатералног или мултилатералног уговора - ако
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постоји, и у складу са начелом узајамности
(реципроцитета),
поступајући
у
надзору/провери сагласно законима и
другим прописима те државе. Сматрамо и да
ако је наш орган затражио да замољени
инострани орган поступи другачије него
што је прописима те земље регулисано,
инострани орган би поступио, тј. спровео
надзор/проверу на начин како је наш орган
то затражио, ако то није супротно јавном поретку те земље.
Према члану 9. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.
44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017), Министарство правде
обавља послове државне управе који се односе на међународну правну помоћ. Ово
министарство даје информације и објашњења која се односе на међународну правну
помоћ: да ли постоји билатерални или мултилатерални уговор са конкретном
земљом, преко којих органа се одвија правна помоћ, који акти и на ком језику се
достављају и др.
Закон о општем управном поступку у члану 43, уређујући међународну правну
помоћ коју домаћи органи пружају иностраним органима, прописује да се правна
помоћ иностраним органима пружа под условом узајамности, те да домаћи орган
пружа правну помоћ иностраном органу како је то законом одређено, или како
инострани орган затражи ако то није супротно домаћем јавном поретку.
Уопштено говорећи, по правилу, уз допис насловљен на Министарство правде,
доставља се и одговарајућа службена замолница насловљена на: „надлежни орган
замољене државе“, која се даје и преведена на језик замољене државе, а пружање
узајамне правне помоћи са иностраним државама врши се преко министарстава
надлежних за послове правосуђа, односно преко Министарства правде.
Међународним уговорима може бити предвиђена могућност непосредног општења
с иностраним органима. Ако са државом у коју се упућује замолница Република
Србија нема закључен ни билатерални ни мултилатерални уговор, правна помоћ се
врши дипломатским путем, па је у том случају потребно, уз пропратни акт
насловљен на Министарство правде, доставити и замолницу насловљену на
надлежни орган замољене државе, и преведену на језик замољене државе, а
Министарство правде ће замолницу проследити Министарству спољних послова,
које затим преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва,
прослеђује замолницу надлежном органу стране државе.
Према нашем мишљењу, замољени орган предузима процесне радње и изводи
доказе – увиђај (теренски надзор), као и увид у документацију, изјаве овлашћених
лица и др. што је потребно, односно замољено ради утврђивања чињеничног стања,
саставља записник/извештај у коме су, према замолници, садржани изведени
докази и утврђене чињенице, који доставља инспекцијском органу Републике
Србије, који цени те доказе и чињенице и доноси одлуку о испуњености услова, у
складу са посебним законом. Инострани орган, према томе, предузима радње у
поступку, изводи доказе и утврђује чињенице, а одлуку доноси инспекција
Републике Србије.
Додатно, имајући у виду да су у прописе и једна и друге земље којима се уређују
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услови за пружање те услуге уграђена решења регулативе Европске уније,
мишљења смо да се, у склопу међународне правне помоћи, може затражити од
замољеног надлежног органа стране државе да правно мишљење о томе да ли
потенцијални пружалац услуге испуњава услове према прописима те земље,
односно регулативи Европске уније, што би помогло инспекцији Републике Србије
да донесе одлуку у складу са домаћим прописима, с обзиром на транспозицију
прописа Европске уније и битну сличност прописа обеју земаља којима се уређује
пружање услуге у питању.

3.4. Да ли је грађевинска инспекција надлежна да се бави питањима накнаде штете
проистекле из радњи или нечињења надзираног субјекта, попут штете настале
на суседном објекту?
Грађевински инспектор може да упозори надзираног субјекта, укаже на могућност
наступања штетних последица његових радњи када штета није настала, а вероватно
је, односно изгледно је да ће до ње доћи, што је потребно спречити, као и да му
наложи уздржавање од одређених радњи које могу узроковати материјалну штету.
У питању су превентивне мере, у складу са чланом 175. став 6. Закона о планирању
и изградњи и чланом 26. Закона о инспекцијском надзору. Када незаконитост и
штета настану као у овом случају, грађевински инспектор је, у складу са чланом 176.
став 1. тачка 1) Закона о планирању и изградњи, овлашћен да наложи решењем
уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање, ако се објекат гради,
односно изводе радови без решења из члана 145. овог закона; то је корективна мера,
тј. мера за отклањање незаконитости, односно неправилности (члан 27. Закона о
инспекцијском надзору). Али, према нашем мишљењу, није овлашћен и да, преко
тога, одлучује о накнади штете – на пример, у натуралном облику у виду радова на
суседном објекту на коме је дошло до штете. Таква ствар је, сматрамо, изван
овлашћења инспектора и јавног интереса којег инспектор штити, односно
објективне провере закона, па и када се оправдани приватни интерес, односно
субјективно право подудара или делимично поклапа са јавним интересом.
Мишљења смо да је то приватно-правна ствар и питање за које су суседи овлашћени
да самостално решавају или уз посредовање трећег лица или, што је најчешћи случај
из праксе, да лице које потражује накнаду штете, у својству тужиоца, спор изнесе
пред суд и тражи да парнични суд туженог суседа пресудом обавезе на чињење извођење одређених радова на поправци објекта или да ће сам извршити те радове,
о трошку туженог, односно на накнаду штете, у складу са одредбама Закона о
облигационим односима. У том смислу, тужилац може самостално да ангажује
вештака и, у складу са чланом 261. став 1. Закона о парничном поступку, да суду
приложи писани налаз и мишљење вештака грађевинске, као и друге одговарајуће
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струке.
3.5. Која правна средства и пред којим
органима има на располагању запослени
коме послодавац за време ванредног стања,
односно епидемије заразне болести откаже
уговор о раду?
Епидемија заразне болести и ванредно стање
доводе до негативних економских промена смањења обима пословања и пада пословних прихода, што код одређених
послодаваца води ка смањењу броја запослених. У том смислу, Закон о раду (ЗоР) у
члану 179. став 5. тачка 1), у оквиру уређења разлога за отказ уговора о раду од стране
послодавца, прописује да запосленом може да престане радни однос ако за то постоји
оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то ако услед технолошких,
економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног
посла или дође до смањења обима посла. ЗоР у члану 179. уређује и друге разлоге за
отказ уговора о раду од стране послодавца, а у чл. 184 – 186. уређује поступак у случају
отказа. У чл. 153 – 160. ЗоР уређује вишак запослених, прописујући и критеријуме када
је послодавац дужан да донесе програм решавања вишка запослених, садржину овог
програма, обавезу исплате отпремнине запосленима за чијим радом је престала
потреба, висину отпремнине и друга питања с овим у вези. Да би отказ уговора о раду
у ванредним условима био законит и основан, налазимо да је нужно да је стварно
престала потреба за обављањем одређеног посла услед технолошких, економских или
организационих промена, односно да је стварно дошло до смањења обима посла, тако
да, и поред економских мера Владе, није могуће задржати запосленог у радном односу,
те да је поступак отказа уговора о раду спроведен у складу са одредбама ЗоР.
Препорука је да се размотре све расположиве опције које омогућавају задржавање
запослених у радном односу, а ако, ипак, не може да се пронађе неко друго решење
које би било мање неповољно по запосленог, тек тада би се прибегло отказу уговора
о раду, као крајној опцији.
Ако запослени сматра да му је послодавац незаконито, односно неосновано отказао
уговор о раду, може да поднесе тужбу против послодавца месно надлежном основном
суду и тако покрене парнични поступак - радни спор (парницу из радних односа), ради
поништаја, односно утврђивања ништавости решења о отказу уговора о раду. Према
члану 195. став 2. Закона о раду, рок за покретање радног спора износи 60 дана од дана
достављања решења, односно сазнања за повреду права.
Запослени коме је отказан уговор о раду, поред покретања радног спора пред судом,
може да затражи и привремено враћање на рад. Он то може учинити подношењем
захтева инспекцији рада (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања - Инспекторат за рад) или у виду предлога за одређивање привремене мере
надлежном основном суду коме подноси тужбу против послодавца.
У складу са чланом 271. ЗоР, ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о
отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је покренуо
радни спор, на захтев запосленог одложиће својим решењем извршење тог решења 207

до доношења правноснажне одлуке суда. Инспектор рада ће одбити овај захтев ако
нађе да право запосленог није очигледно повређено. За одлагање решења о отказу и
тиме, фактички, враћања запосленог на рад тражи се, према томе, да је запослени
покренуо радни спор пред судом (о чему доставља доказ инспекцији рада) и да је
право запосленог очигледно (недвосмислено) повређено, што му даје право на
привремену инспекцијску заштиту до правноснажности одлуке суда у радном спору.
Услов за овај захтев инспекцији рада је, дакле, да је запослени подео тужбу парничном
суду. Ако би запослени поднео захтев инспекцији рада којим тражи одлагање
извршења решења о отказу уговора о раду, а да претходно није покренуо радни спор
пред судом, инспектор рада би такав захтев одбацио решењем, у складу са чланом 91.
став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку (ЗУП), јер није испуњен услов за
одлучивање инспекције из члана 271. ЗоР, чиме није реч о управној ствари.
Захтев за одлагањем извршења решења о отказу запослени може поднети инспекцији
рада у року од 15 дана од дана покретања радног спора (што може да буде најдуже 75
дана од достављања решења, односно давања отказа; 60 + 15 = 75), а инспектор рада
је дужан да донесе решење којим овај захтев усваја или одбија у року од 30 дана од
дана подношења захтева запосленог, под наведеним законским условима. Овде није у
питању представка (пријава) инспекцији рада, као иницијатива којом се тражи,
предлаже, иницира покретање поступка инспекцијског надзора по службеној
дужности, где подносилац нема својство странке чином подношења представке, а
инспекција није дужна да покрене поступак по свакој представци и неће га покренути
ако оцени да за нису испуњени услови за покретање поступка (тј. у питању је незнатан
ризик и/или је посреди злоупотреба права) – сагласно члану 3. тачка 8) и члану 18.
Закона о инспекцијском надзору, него је у питању захтев, подносилац (запослени) има
својство странке у поступку, поступак је покренут захтевом странке кад орган прими
захтев странке, а инспекција је у обавези да спроведе поступак инспекцијског надзора
и одлучи о захтеву.
Ако инспектор рада усвоји овај захтев, решењем одлаже извршење оспореног решења
до доношења правноснажне одлуке суда. Парнични суд одлуке доноси у облику
пресуде или решења - о тужбеном захтеву у парници из радних односа суд мериторно
одлучује пресудом, а кад не одлучује пресудом, суд одлучује решењем. Чланом 359.
став 1. Закона о парничном поступку прописано је да пресуда која више не може да се
побија жалбом постаје правноснажна.
Жалба на решење инспектора рада којим је одлучио о захтеву за одлагање отказа не
одлаже његово извршење. Министар рада, односно лице које он овласти дужно је да у
року од 30 дана од дана пријема жалбе одлучи по жалби. Према члану 272. став 4. ЗоР,
против коначног решења не може да се покрене управни спор, будући да о истој
ствари већ тече радни спор, што је у складу са чланом 3. став 1. Закона о управним
споровима, којим је прописано да у управном спору суд одлучује о законитости
коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска
заштита.
Уместо захтева инспекцији рада (органу управе), запослени може предлогом за
одређивање привремене мере затражити од суда да га до окончања радног спора
привремено врати на рад. Чланом 447. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу (ЗИО)
прописано је да суд може одредити привремену меру пре, у току или после судског
или управног поступка па док извршење не буде спроведено. Предлог за одређивање
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привремене мере враћања запосленог на рад може да се поднесе пре подношења
тужбе којом се тражи поништај решења о отказу уговора о раду или истовремено с
њим, тј. у једном поднеску. ЗИО у члану 447. став 2. прописује да, поред обезбеђења
потраживања која се састоје од давања, чињења, нечињења или трпљења, привремена
мера може да се одреди и ради обезбеђења потраживања која се састоје од захтева за
утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног односа, повреде
права личности и истинитост, односно неистинитост неке исправе или захтева за
преображај неког материјалног или процесног односа, а у члану 460. тачка 7) да ради
обезбеђења неновчаног потраживања (где спада и поништавање решења о отказу
уговора о раду и враћање запосленог на рад) може да се одреди свака мера којом се
постиже сврха обезбеђења, а нарочито привремено уређење спорног односа, ако је
потребно да би се отклонила опасност од насиља или веће ненадокнадиве штете. У
овом погледу, Закон о парничном поступку (ЗПП) у члану 439. прописује да у току
поступка суд може и по службеној дужности да одреди привремене мере у складу са
законом који уређује извршење и обезбеђење, ради спречавања насилног поступања
или ради отклањања ненадокнадиве штете. Суд ће одлуку о одређивању привремене
мере по предлогу странке да донесе у року до осам дана од дана подношења предлога.
Против решења о одређивању привремене мере није дозвољена посебна жалба.
Сагласно члану 449. став 3. ЗИО, да би се одредила привремена мере за обезбеђење
неновчаног потраживања, извршни поверилац, осим вероватноће постојања
потраживања (став 1. овог члана), мора учинити вероватним и да би без привремене
мере испуњење његовог потраживања било осујећено или знатно отежано или да ће
бити употребљена сила или настати ненадокнадива штета (опасност по
потраживање). У случају предлагања привремене мере враћања запосленог на рад
потребно је, ради њеног усвајања, учинити вероватним да услед отказа уговора о раду
долази до ненадокнадиве штете – штете егзистенцијалне природе по запосленог и
његову породицу, јер запослени више не ради и не остварује приходе.
ЗИО у чл. 381 – 385. уређује извршење ради враћања запосленог на рад. Предлог за
извршење не може да се поднесе кад истекне 60 дана од када је извршни поверилац
стекао право да поднесе предлог. Извршење ради враћања запосленог на рад или ради
његовог распоређивања на одређене послове спроводи се изрицањем новчане казне
послодавцу и његовом одговорном лицу, према одредбама о изрицању новчане казне
ради предузимања радње коју може предузети само извршни дужник (члан 363).
Изрицање новчане казне престаје када суд утврди да је запослени почео да ради на
одговарајућим пословима или да му је то омогућено иако је одбио да ради, односно да
је распоређен на послове одређене у извршној исправи. Суд може, на предлог
извршног повериоца који је захтевао враћање на рад, донети решење које има дејство
решења о извршењу којим се послодавац обавезује да извршном повериоцу исплати
месечне износе зараде која је доспела од правноснажности пресуде до враћања
извршног повериоца на рад (накнада изгубљене зараде). Накнада изгубљене зараде
одређује се у износу који би извршни поверилац примио да је био на раду, с порезима
и доприносима који се исплаћују из зараде.
Препорукама Министарства правде за рад судова и јавних тужилаштава за време
ванредног стања (17. март 2020) препоручено је да у грађанским предметима
надлежни судови одложе рочишта у грађанскоправним споровима (где спадају и
радни спорови), спровођење извршних радњи у извршним поступцима, изузев
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спровођења извршења ради издржавања и рочишта у ванпарничним поступцима,
осим, између осталог, грађанскоправних спорова који су по закону хитни, као и
одлучивања у споровима за заштиту од дискриминације и злостављања на раду (који
припадају радним споровима). У овом смислу, чланом 438. ЗПП прописано је да у
поступку у парницама из радних односа, а нарочито приликом одређивања рокова и
рочишта, суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова. Тиме
су радни спорови, укључујући оне који се воде поводом отказа уговора о раду - хитни,
по слову закона. Међутим, Високи савет судства у Појашњењу Препоруке за рад судова
и јавних тужилаштава за време ванредног стања (18. март 2020) даје закључак да ће
се у току трајања ванредног стања одржавати само суђења која не трпе одлагање, а
под суђењима која не трпе одлагања у првом степену сматрају се у грађанској
материји - суђења у предметима: у којима треба одлучити о привременој мери
(одређивању, продужењу или укидању), у којима се одлучује о мерама заштите од
насиља у породици, у којима се одлучује о забрани растурања штампе и ширења
информација у средствима јавног информисања, у којима се одлучује о задржавању у
здравственој установи која обавља делатност у области неуропсихијатрије, као и
извршења извршних исправа у вези са породичним односима, док се у свим осталим
предметима почев од 19.03.2020. године па до окончања ванредног стања рочишта
одлажу. Тиме, рочиште за парницу ради поништаја отказа уговора о раду у којој није
предложена привремена мера враћања запосленог на рад неће бити заказано за време
ванредног стања, а ако је ова привремена мера предложена, биће заказано рочиште на
коме ће се одлучивати само о овој привременој мери – усвајањем или одбијањем ове
привремене мере.
Даље, када је реч о року за подношење тужбе за поништај решења о отказу, Уредбом о
роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта
2020. године („Службени гласник РС“, број 38/20) у члану 1. прописано је да рокови за
подношење, поред осталог, тужбе у парничном поступку и предлога за покретање
поступка извршења и обезбеђења престају тећи за време ванредног стања
проглашеног 15. марта 2020. године. Ови рокови ће поново почети да теку по
престанку ванредног стања.
3.6. Да ли запослени који сматра да послодавац није обезбедио мере које су потребне
да би се запослени заштитили од заразне болести на радном месту може да
поднесе суду тужбу против послодавца и, ако може, који је однос поступка
инспекцијског надзора и судског поступка?
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015
и 113/2017 - др. закон – у даљем тексту: ЗоБЗР) у члану 33. прописује да запослени има
право одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога
што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које
је одређен, све док се те мере не обезбеде, да у том случају може да се писменим
захтевом обрати послодавцу ради предузимања мера које, по мишљењу запосленог,
нису спроведене, па ако послодавац не поступи по овом захтеву запосленог у року од
осам дана од пријема захтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту права
инспекцији рада.
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Чланом 67. ЗоБЗР прописано је да предузимање мера и радњи чијом применом и
извршавањем се, у складу са одредбама овог закона, обезбеђује заштита безбедности
и здравља на раду запослених - инспектор рада налаже решењем, против кога се може
изјавити жалба министру надлежном за рад, у року од осам дана од дана достављања
решења. Решење министра надлежног за рад, донето поводом жалбе, коначно је у
управном поступку и против њега се може покренути управни спор. И чланом 40.
Закона о инспекцијском надзору прописано је да је одлука другостепеног органа по
жалби - коначна и против ње се може покренути управни спор, у складу са законом
којим се уређују управни спорови.
Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/2009 – у даљем тексту:
ЗУС) у члану 3. став 1. прописује да у управном спору суд одлучује о законитости
коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска
заштита. Чл. 17. и 18. ЗУС прописано је да се управни спор покреће тужбом, која се
подноси у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подноси
или у законом прописаном краћем року (општи рок за подношење тужбе). Чланом 24.
став 1. ЗУС (Разлози за покретање управног спора) прописано је да се управни акт
може побијати тужбом у управном спору због незаконитости, и то ако: у акту није
уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт; је акт донео
ненадлежни орган; у поступку доношења акта није поступљено по правилима
поступка; је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из
утврђених чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања; је у
акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског
овлашћења или ако такав акт није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато.
Сагласно члану 7. ЗУС, пресуда донета у управом спору је обавезујућа и протв ње не
може се изјавити жалба (правноснажна пресуда).
Поред тога, Закон о облигационим односима (ЗОО) у
члану 156. уређује захтев да се уклони опасност штете
(тзв. превентивна тужба). Тим чланом ЗОО у ставу 1.
прописано је да свако може захтевати од другога да
уклони извор опасности од кога прети знатнија штета
њему или неодређеном броју лица, као и да се уздржи од
делатности од које произлази узнемиравање или
опасност штете, ако се настанак узнемиравања или штете
не може спречити одговарајућим мерама. Став 2. овог
члана прописује да ће суд на захтев заинтересованог лица
наредити да се предузму одговарајуће мере за спречавање настанка штете или
узнемиравања, или да се отклони извор опасности, на трошак држаоца извора
опасности, ако овај сам то не учини.
Мишљења смо да је запослени, који сматра да послодавац није обезбедио мере које су
потребне да би се запослени заштитили од заразне болести на радном месту,
овлашћен - активно легитимисан да, у складу са чланом 156. ЗОО, поднесе тужбу
против послодавца, због непредузимања ових мера заштите. Овом тужбом запослени
би тражио да суд нареди послодавцу да предузме ове мере, као одговарајуће мере за
спречавање настанка штете, односно да применом мера потребних да би се запослени
заштитили од заразне болести на радном месту отклони извор опасности, који се
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састоји у раду без прописаних и потребних заштитних и превентивних мера. Као и у
другим предметима, потребно је да тужилац – запослени поднесе доказе из којих се
утврђују, односно чине вероватним чињенице због којих се тражи да суд усвоји
тужбени захтев.
Извор опасности у оваквим случајевима проистиче из нечињења, тј. непредузимања
прописаних и потребних мера заштите и превенције. Мишљења смо и да, када је реч о
узрочно-последичној вези извора опасности (рада без прописаних и потребних мера
заштите и превенције), као узрока, и вероватне штете у виду оболевања од заразне
болести, односно нарушавање здравља запослених, постоји правна претпоставка ове
везе која произлази из донетих прописа, као и из препорука института, односно
завода за јавно здравље, који се односе на заштиту од заразне болести и спречавање
њеног ширења. Притом, није у питању штета која је настала, него вероватна, односно
могућа штета, чије спречавање се тражи.
У пракси, запослени се у оваквим случајевима захтевом обраћају инспекцији рада, као
органу управе, док су тужбе са основом у члану 156. ЗОО (тзв. превентивне тужбе),
иначе, ретке у пракси, за разлику од тужби за накнаду штете која је настала, па и штете
настале због непредузимања мера заштите безбедности и здравља на раду. Но, без
обзира на ово, мишљења смо да у случају овакве превентивне тужбе нема места да се
суд огласи стварно ненадлежним за поступање, нити да је тужба преурањена, будући
да је истина да је Законом о безбедности и здрављу на раду - поступак инспекцијског
надзора по захтеву запосленог, у којем ова инспекција решењем изриче управне мере
ради обезбеђења заштите безбедности и здравља на раду запослених, у правном
систему заштите постављен као претходно правно средство, али то правно средство
није постављено као обавезно, нити је услов за подношење тужбе суду да су
исцрпљена сва правна средства. Према нашем мишљењу, у питању је плуралитет
правне заштите у различитим поступцима – управном (инспекцијском) и судском
(парничном) поступку, тј. постоји више правних инструмената за заштиту здравља
који су на располагању запосленом/запосленима. У том смислу, „одговарајуће мере“
из члана 156. став 1. ЗОО не би требало тумачити као правне мере које доноси други
орган у конкретном случају, него као фактичке мере.
У складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о парничном
поступку (ЗПП), запослени може предлогом за одређивање привремене мере
затражити од суда да њему и другим запосленима до окончања овог спора
привремено заштити здравље. Чланом 439. ЗПП прописано је да у току поступка у
парницама из радних односа суд може и по службеној дужности да одреди привремене
мере у складу са законом који уређује извршење и обезбеђење, ради, између осталог,
отклањања ненадокнадиве штете. Суд ће одлуку о одређивању привремене мере по
предлогу странке да донесе у року до осам дана од дана подношења предлога. Против
решења о одређивању привремене мере није дозвољена посебна жалба.
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4. Инспектор - овлашћено службено лице, унутрашњи и спољни
надзор и контрола
4.1. Када је потребно да руководилац инспекције (главни инспектор) у управи
јединице локалне самоуправе, односно општинској/градској управи, непосредно
изврши инспекцијски надзор, ко овом руководиоцу издаје налог за инспекцијски
надзор?
У одређеним случајевима је потребно да руководилац инспекције у општинској или
градкосј управи, који има положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора,
у складу са чланом 45. став 2. Закона о инспекцијском надзору, непосредно изврши
инспекцијски надзор, будући да неретко то захтева сложеност предмета, а
руководилац инспекције има посебна знања и искуство у предметној материји.
Мишљења смо да руководиоцу инспекције унутар јединице локалне самоуправе налог
за инспекцијски надзор издаје његов руководилац, а то је начелник општинске,
односно градске управе. Када су инспекције јединице локалне самоуправе
организационо обједињене, што је најчешћи случај у пракси, руководилац инспекције
је начелник одељења надлежног за инспекцијске послове/инспекцијски надзор у
саставу општинске/градске управе или начелник управе или секретаријата за
инспекцијске послове, ако се општинска управа организује у више управа или
секретаријата
и
организована
је
посебна
управа
за
инспекцијске
послове/инспекцијски надзор, односно посебан секретаријат за те послове.
Законом о инспекцијском надзору у члану 16. став 1. прописано је да руководилац
инспекције или лице које он овласти издаје писани налог за инспекцијски надзор.
Законски основ за издавање налога за инспекцијски надзор руководиоцу инспекције
јединице локалне самоуправе од стране начелника општинске, односно градске
управе налази се у члану 4. став 7. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, којим је прописано да за службенике и намештенике
у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши
начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен орган,
односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине
(заједнички назив: начелник управе), односно руководилац који руководи службом
или организацијом коју оснива надлежни орган јединице локалне самоуправе и
градске општине, према посебном закону. У овом смислу треба сагледати и разумети
и члан 31. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, којим се уређује извршење налога у границама закона, а којег издаје
начелник управе. Даље, чланом 54. Закона о локалној самоуправи прописано је да
општинском управом, као јединственим органом, руководи начелник, те да се у
општинској управи образованој као јединствени орган, за вршење сродних послова,
могу образовати унутрашње организационе јединице. Начелник општинске управе
решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица, а за свој
рад и рад управе одговара општинском већу у складу са статутом општине и актом о
организацији општинске управе (чл. 57. и 62. Закона о локалној самоуправи).
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Није неопходно да начелник општинске управе, да би издао налог за инспекцијски
надзор руководиоцу инспекције у општинској управи, испуњава услове прописане за
руководиоца инспекције из члана 45. Закона о инспекцијском надзору, којим је
прописано да радом инспекције може руководити лице које поред услова утврђених
овим законом за рад на радном месту инспектора има и најмање пет година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора, односно у области која је под
надзором те инспекције. Ово због тога што су у питању услови за руководиоца
инспекције, а не за начелника општинске/градске управе, и није неопходно, а ни
изводљиво, да начелници градских/општинских управа испуњавају услове који се
траже за руководиоца инспекције, јер је за њих прописан другачији правни режим и
други услови, а своје овлашћење да издају налог руководиоцу инспекције начелници
управе црпе из наведених законских основа.
4.2. Који су услови и поступак за изузеће инспектора?
Услови, разлози и поступак изузећа овлашћеног службеног лица које води управни
поступак и одлучује у том поступку – овде инспектора, који води и одлучује у поступку
инспекцијског надзора, уређени су чл. 40. и 41. Закона о општем управном поступку.
Тим законом у члану 40. прописано је да овлашћено службено лице мора бити изузето:
ако је у поступку странка, сведок, вештак или законски заступник или пуномоћник
странке; ако је са странком, законским заступником или пуномоћником странке
крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно,
супружник или ванбрачни партнер или сродник по тазбини до другог степена
закључно, па и када је брачна заједница престала; ако је са странком у односу
старатеља, усвојитеља, усвојеника или хранитеља; ако је са законским заступником
или пуномоћником странке у односу усвојитеља или усвојеника; ако је учествовало у
првостепеном поступку; ако остварује накнаду или друга примања од странке или је
ангажовано у управном одбору, надзорном одбору или радном или стручном телу
странке; ако исход поступка може да му донесе директну корист или штету; ако
постоје друге чињенице које доводе у сумњу његову непристрасност. Према томе,
овим одредбама дат је широк круг разлога за обавезно изузеће овлашћеног службеног
лица у управном поступку, укључујући и постојање других чињеница које доводе у
сумњу непристрасност овлашћеног службеног лица (као осми разлог), где би спадале,
на пример, чињенице и околности које се односе на постојање извесног економског
интереса на страни овлашћеног службеног лица, који зависи од исхода поступка или
нарушени међуљудски односи, а према конкретним околостима случаја, односно
према фактичком стању у конкретном случају.
Чим сазна да постоји неки од првих седам разлога за изузеће, овлашћено службено
лице застаје с поступком и о разлогу за изузеће одмах обавештава лице или орган који
одлучује о изузећу. Кад сазна да постоји осми разлог за изузеће (постојање других
чињеница које доводе у сумњу непристрасност овлашћеног службеног лица), оно о
томе само обавештава лице или орган који одлучује о изузећу.
Изузеће овлашћеног службеног лица може да захтева странка, у ком случају
овлашћено службено лице поступа као да је оно сазнало да постоји неки разлог за
изузеће. Странка, дакле, подноси захтев за изузеће овлашћеног службеног лица –
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инспектора и дужна је да у захтеву наведе чињенице због којих сматра да постоји
разлог за изузеће, а целисходно је да их поткрепи и одговарајућим доказима, уколико
их има, односно да предложи такве доказе. У захтеву за изузеће се, дакле, наводи о ком
поступку је реч, овлашћено службено лице –инспектор чије изузеће у поступку се
тражи, разлози за изузеће, аргументовани и поткрепљени чињеницама и, по
могућству, доказима или предлозима доказа. Овај захтев је поднесак у управном
поступку, и он, у складу са чланом 58. став 2. Закона о општем управном поступку,
мора да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би по њему могло да се
поступа, а нарочито: лично или пословно име, пребивалиште, односно боравиште,
седиште и назив органа коме се подноси, управну ствар која је предмет поступка,
сврху поднеска, адресу на коју орган странци треба да доставља акте и потпис
подносиоца поднеска.
У складу са управно-судском праксом, захтев за изузеће се подноси до доношења
првостепеног решења, а ако би био поднет после доношења првостепеног решења,
сматрао би се жалбом, односно једним од жалбених разлога због којих се решење
побија, сагласно члану 158. Закона о општем управном поступку.
Према члану 41. став 1. Закона о општем управном поступку, о изузећу овлашћеног
службеног лица одлучује руководилац органа, док о изузећу руководиоца органа
одлучује орган који је прописом одређен, а ако то није случај - другостепени или
надзорни орган. Такође, према члану 60. став 1. Закона о државној управи, о изузећу
службеног лица у министарству решава министар, а у органу у саставу и посебној
организацији - директор. Према ст. 2. и 3. овог члана, о изузећу директора органа у
саставу (нпр. директора инспектората, као органа о саставу министарства) решава
министар, док о изузећу службеног лица у имаоцу јавних овлашћења решава
руководилац надлежног органа имаоца јавних овлашћења.
Захтев за изузеће инспектора странка (надзирани субјекат) предаје поступајућем
инспектору чије изузеће тражи, како би инспектор овај захтев, заједно са списима
предмета и својим евентуалним изјашњењем о овом захтеву, проследио руководиоцу
органа. Захтев за изузеће поступајућег инспектора може и да се поднесе непосредно
руководиоцу органа, који ће од поступајућег инспектора чије изузеће је захтевано да
затражи да достави списе предмета, ко и евентуално изјашњење о овом захтеву за
изузеће.
Налазимо да се на поступак одлучивања о захтеву за изузеће примењује члан 104.
Закона о општем управном поступку, којим је уређено непосредно одлучивање. Тим
одредбама предвиђено је да орган може непосредно да одлучи о управној ствари ако
је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је странка изнела у
захтеву или на основу општепознатих чињеница или чињеница које су познате
органу. У поступку непосредног одлучивања од странке се не узима изјава и не води
испитни поступак.
Према члану 41. став 3. Закона о општем управном поступку, о изузећу се одлучује у
року од пет дана од пријема обавештења овлашћеног службеног лица или захтева за
изузеће. О изузећу се одлучује закључком, у складу са чланом 146. став 1. Закона о
општем управном поступку, којим је прописано да је закључак - управни акт којим
орган управља поступком и који се доноси кад овим законом није одређено да се
доноси решење, у вези са чланом 41. овог закона, којим није одређено да се о изузећу
одлучује решењем. Сагласно ст. 3. и 4. члана 146. Закона о општем управном поступку,
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против закључка није дозвољена жалба, нити се може покренути управни спор, а
закључак се може побијати жалбом, односно тужбом против решења.
Поврх изузећа овлашћеног службеног лица, а уређујући повезана питања, Закон о
државним службеницима и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе уређује пријављивање интереса у вези с одлуком
државног органа и управљање сукобом интереса у члану 30, односно члану 44. Чланом
30. Закона о државним службеницима прописано је да је државни службеник дужан да
одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана писмено пријави
непосредном руководиоцу постојање приватног интереса у вези са обављањем
одређених послова, односно однос зависности у вези са обављањем одређених
послова са удружењем у чијем органу је члан и да се уздржи од даљих активности које
могу угрозити јавни интерес, док руководилац не одреди другог државног
службеника који ће обављати те послове. Сматраће се да овај приватни интерес
нарочито постоји ако државни службеник учествује у пословима надзора или
контроле, односно у другим пословима у којима се одлучује о правима и обавезама
правних лица или предузетника код којих државни службеник обавља додатни рад
или је обављао додатни рад у периоду од две године пре вршења надзора или
контроле, односно одлучивања (ове одредбе се, дакле, нарочито односе на
инспекторе, који врше инспекцијски надзор, службену контролу и друге облике
надзора и контроле). Ако непосредни руководилац сматра да не постоји однос
зависности или приватни интерес који оправдава изузимање државног службеника
из обављања одређених послова, дужан је да о томе обавести државног службеника у
року од три дана од дана пријема пријаве, након чега државни службеник наставља
рад на тим пословима. Кад државним органом руководи државни службеник, он о
интересу писмено обавештава државни орган или тело надлежно за његово
постављење. Овим се не дира у правила о изузећу прописана законом којим се уређује
општи управни поступак. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе у члану 44. прописује да је службеник дужан да
непосредног руководиоца писмено обавести о сваком интересу који он, или с њиме
повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем доношењу учествује, ради
одлучивања о његовом изузећу. Службеник на положају о овом интересу писмено
обавештава орган надлежан за његово постављење. Овим одредбама се не ограничава
примена правила о изузећу прописана законом којим се уређује општи управни
поступак.
4.3. Ко доноси и потписује решење у поступку инспекцијског надзора? Да ли и када то
чини руководилац инспекције, односно органа?
У складу са Законом о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку,
решење у поступку доноси, па самим тим, и потписује овлашћено службено лице инспектор.
Чланом 46. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је да послове
инспекцијског надзора надлежна инспекција врши преко инспектора, а чланом 39.
став 1. Закона о општем управном поступку да орган поступа у управној ствари преко
овлашћеног службеног лица.
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У члану 141. став 1. Закона о општем управном поступку, којим се уређује решење,
прописано је да оно садржи потпис овлашћеног службеног лица, које га доноси, а у
поступку инспекцијског надзора је то инспектор. Наведено је у складу са начелом
самосталности из члана 49. Закона о инспекцијском надзору и члана 12. Закона о
општем управном поступку, као и овлашћењима инспектора, као овлашћеног
слузбеног лица, у складу са чланом 49. Закона о инспекцијском надзору и члана 39.
Закона о општем управном поступку. Чланом 39. став 2. Закона о општем управном
поступку предвиђено је да је овлашћено службено лице - лице које је распоређено на
радно место које чине и послови вођења поступка и одлучивања у управној ствари
(што значи: доношење решења), или само послови вођења поступка или предузимања
појединих радњи у поступку, а чланом 46. став 2. тачка 1) Закона о инспекцијском
надзору да инспекцијски надзор може обављати лице које има стечено прописано
образовање, радно искуство у струци, положен државни стручни испит и испит за
инспектора и које испуњава друге услове прописане за рад у органима државне
управе, и то у звању вишег саветника, самосталног саветника или саветника или
одговарајућем звању инспектора утврђеном посебним прописом - за вођење поступка
и изрицање управних мера у инспекцијском надзору (што подразумева и доношење
решења).
У односу на одређене недостатке претходног системског законодавства, односно
претходно важећег Закона о општем управном поступку, одакле је потицало схватање
да руководилац има првенство у доношењу решења, Закон о општем управном
поступку у члану 39. став 3. изричито прописује да ако службено лице није одређено,
решење у управном поступку доноси руководилац органа. Тиме се утврђује
овлашћење и дужност овлашћеног службеног лица - инспектора да доноси и потписује
решење у управном поступку, односно у поступку инспекцијског надзора (као
посебном управном поступку), а тек ако нема овог службеног лица, односно ако оно,
уз придржавање прописа, није одређено, онда руководилац доноси и потписује
решење. Ради правне перфектности, потребно је и постоји законска обавеза да
овлашћена службена лица – инспектори, који испуњавају законске услове за
доношење решења, и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у органу буду одређени као службена лица са тим овлашћењем. Из изложеног
следи одредба члана 141. став 7. Закона о општем управном поступку, којим је
прописано да решење потписује овлашћено службено лице које га доноси, односно
руководилац органа.
Чланом 23. став 2. Закона о државној управи прописано је да министар, између
осталог, доноси решења у управним и другим појединачним стварима. Међутим,
имајући у виду цитиране одредбе Закона о општем урпавном поступку и Закона о
инспекцијском надзору, као посебних закона у односу на Закон о државној управи,
који имају предност у примени у односу на Закон о државној управи, за доношење
решења у управном поступку од стране министра, неопходно је да је законом –
општим или посебним –изричито прописано у којим поступцима и управним
стварима министар непосредно доноси решење, или да овлашћено службено лице
које доноси решење није одређено, па би се активирало супсидијарно овлашћење
министра на доношење решења у управном поступку, у складу са чланом 39. став 3.
Закона о општем управном поступку. Притом, министар може да овласти руководиоце
унутар органа (државни секретар, помоћник министра, директор органа у саставу
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министарства и др.) да доносе решења у управном поступку. Такође, министар, у
складу са чланом 59. Закона о државној управи, доноси решења у другостепеном
управном поступку, и такође може да овласти руководиоце унутар органа да доносе
ова решења по овлашћењу министра. Како је изложено, насупрот другостепеном
поступку, у првостепеном поступку важи обрнуто правило - решење доноси
овлашћено службено лице, а ако оно није одређено, онда решење доноси руководилац
органа, који може на доношење решења овластити руководиоце унутар органа.
4.4. Који је исправан начин поступања када у поступку инспекцијског надзора, након
што је инспектор донео решење којим је надзираном субјекту наложио одређене
обавезе, ова странка поднесе притужбу на рад инспектора, у којој оспорава и донето
решење?
Закон о инспекцијском надзору (ЗоИН) у члану 52. уређује притужбе на рад службених
лица инспекције, прописивањем да свако лице има право да поднесе притужбу против
руководиоца инспекције, инспектора, односно службеника овлашћеног за вршење
инспекцијског надзора ако сматра да су му њиховом незаконитом или неправилном
радњом, односно несавесним радом повређена права или слободе, у складу са законом
којим се уређује систем државне управе, односно законом којим се уређује систем
локалне самоуправе. На притужбу поднету против лица овлашћеног за вршење
инспекцијског надзора дужан је да одговори непосредни руководилац лица на које се
притужба односи, односно орган надлежан за вршење надзора над радом инспекције
и орган надлежан за његово постављење у року од 15 дана од дана подношења
притужбе. Закон о државној управи у члану 81. уређује поступање са притужбама,
прописујући да су органи државне управе дужни да свима омогуће прикладан начин
за подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених, да на поднету
притужбу орган државне управе дужан је да одговори у року од 15 дана од дана
пријема притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор и да је орган државне
управе дужан да најмање једном у 30 дана разматра питања обухваћена притужбама.
Такође, Закон о локалној самоуправи у члану 71. ст. 3. и 4. прописује да су органи и
службе јединице локалне самоуправе дужни да свима омогуће подношење притужби
на свој рад и на неправилан однос запослених и да су на поднете притужбе органи и
службе јединице локалне самоуправе дужни да одговоре у року од 30 дана, ако
подносилац притужбе захтева одговор.
ЗоИН у члану 39. уређује жалбу против решења које доноси инспектор. У ставу 1. овог
члана прописано је да се против решења инспектора може изјавити жалба у року од
15 дана од дана доставе писаног решења. Закон о општем управном поступку (ЗУП) у
члану 13. предвиђа право на жалбу као основно начело управног поступка. Ставом 1.
овог члана прописано је, поред осталог, да против решења донесеног у првом степену,
странка има право на жалбу, ако законом није друкчије прописано. Жалба и поступање
по жалби ближе су уређени чл. 151 – 174. ЗУП. Као разлози због којих решење може да
се побија жалбом у члану 158. ЗУП утврђени су, поред осталог, следећи: због тога што
у решењу није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи
акт; због тога што га је решење донео ненадлежни орган; због погрешно или
непотпуно утврђеног чињеничног стања; због тога што је из утврђених чињеница
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изведен неправилан закључак о чињеничном стању; због повреде правила поступка;
због тога што су прекорачене границе овлашћења при одлучивању по слободној
оцени или због тога што решење није донето сагласно циљу због кога је то овлашћење
дато; због тога што није правилно примењено овлашћење за одлучивање по слободној
оцени. Право на жалбу утврђује и већина посебних закона.
Поступање првостепеног органа по жалби уређено је у чл. 162 – 166. ЗУП, а поступање
другостепеног органа по жалби у чл. 167 – 174. ЗУП.
Притужба на рад инспектора у делу којим се оспорава решење којим су изречене
управне мере, односно наложене обавезе надзираном субјекту (странци у поступку), а
које је донео инспектор, представља у ствари - жалбу против решења. Захтев за
поништавањем изречене управне мере не може бити предмет притужбе и поступања
по притужби, него предмет жалбе на решење.
Како не би дошло до двоструког одлучивања о истој управној ствари, ако су права за
која се притужбом на рад службеног лица инспекције указује да су повређена већ
заштићена путем жалбе у поступку инспекцијског надзора (управном поступку),
руководилац не разматра притужбу, односно њен одговарајући део са аспекта
основаности притужбених навода. Ако, пак, нема такве правне заштите у управном
поступку (нпр. надзирани субјекат се притужује на некоректан однос, повреду
етичких правила, правила понашања доброг службеника/инспектора, принципа
добре управе; подносилац представке по чијој представци није покренут поступак
притужује се на непредузимање радње покретања поступка или није обавештен о
поступању са представком), притужба би била разматрана са аспекта њене
основаности и одговор на притужбу би садржао закључак о основаности притужбе.
Чланом 159. став 3. ЗУП прописано је да и кад поднесак није означен као жалба, сматра
се као жалба ако из његове садржине произлази јасна намера странке да побија
решење. Следствено, са притужбом на рад би се у делу којим се побија решење
поступало као са жалбом (поступање првостепеног и другостепеног органа прописано
законом). У том случају раздвојили би се жалбени наводи од притужбених навода и
према њима би се одговарајуће поступало.
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5. Привредно пословање
5.1. Ко је стварно одговорно лице у правном лицу?
Законски заступник (директор) је главно и
крајње одговорно лице правног лица. По
правилу, а и навици и аутоматизму,
овлашћени
подносиоци
захтева
за
покретање прекршајног поступка и других
пријава за кажњива дела, односно органи
овлашћени на издавање прекршајних налога
- где спадају и инспекције, а затим и
правосудни органи, за лице одговорно за
извршење прекршаја или другог кажњивог
дела готово увек перципирају, означавају и
утврђују само регистрованог законског заступника правног лица, односно директора
који је уписан у регистру који води Агенција за привредне регистре (АПР). Али, то не
мора да буде (увек) тако. Схватајући да је за сваки прекршај одговорно лице у правном
лицу само директор из АПР-а, у одређеним случајевима долази се у нелогичне
ситуације, па и прелази у скроз објективну одговорност, што доводи до последичне
неправичности. Тако, када је више заступника регистровано у АПР-у, могуће да је у
конкретном случају одговоран само неки од њих, а исто тако могуће – ниједан од
регистрованих заступника. Одговорно лице у правном лицу не мора нужно да буде
регистровано у АПР-у. За казнену одговорност битно је да је лице на основу одређеног
акта или, пак, фактички одговорно за одређене послове, управљање или процес рада,
а одакле је проистекла повреда закона/прописа која представља прекршај (или
привредни преступ или кривично дело). Физичком лицу су, према томе, поверени
одређени послови и одређене радње које предузима правно лице из којих је
проистекло кажњиво дело.
Привредно друштво и друго правно лице у пословању и поступању у складу са
прописима предузима радње преко законског и другог овлашћеног заступника.
Правна лица, преко својих заступника, учествују у различитим правним пословима и
правним односима пред државним органима, правним и физичким лицима, на основу
којих се за рачун, односно на терет правног лица стичу права, односно преузимају
обавезе. У правним пословима и правним односима заступник правног лица даје
изјаву воље, појављује се у поступцима пред државним органима у име и за рачун
правног лица и предузима или не предузима правно релевантне радње, а дејства ових
послова, радњи и односа делују према правном лицу. С обзиром да правна лица, као
творевине права, нису жива бића, него организације, нужно је да физичко лице у
њихово име и за њихов рачун да изјаву воље да би она произвела правна дејства.
Законски заступник је првенствено и крајње одговоран за законитост пословања и
поступања правног лица.
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Чл. 31. и 32. Закона о привредним друштвима предвиђено је да: су законски
(статутарни) заступници друштва - лица која су овим законом као таква одређена за
сваки поједини облик друштва; законски заступник друштва може бити физичко лице
или друштво регистровано у Републици Србији и да друштво мора имати најмање
једног законског заступника који је физичко лице. У Републици Србији убедљиво
највећи број привредних друштава је основан и послује у правној форми друштва с
ограниченом одговорношћу (преко 90%) и више него доминантан број привредних
друштава чине микро, мала и средња друштва (98-99%), која не послују у тзв.
регулисаним индустријама, па су законски заступници друштава далеко најчешће
директори - физичка лица. Поред законских заступника, у складу са чланом 32. Закона
о привредним друштвима, заступници друштва су и лица која су актом или одлуком
надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована
у складу са законом којим се уређује регистрација (остали заступници). Законски
заступници и лица овлашћена на заступање друштва региструју се у Регистру
привредних субјеката (AПР), у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији
за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију. У складу са чланом 48. Закона о раду,
директор, односно други законски заступник послодавца може да заснује радни однос
на неодређено или одређено време или да закључи уговор о уређењу међусобних
права, обавеза и одговорности директора и послодавца.
Закон о привредним друштвима у погледу заступања друштва уводи и правило које је
у складу са начелом фактицитета (правило: „суштина изнад форме“), односно које је
сагласно стварном стању унутар друштва и спољним односима у које друштво ступа,
прописујући да ако друштво у континуитету прихвата да неко лице поступа као
заступник на начин којим трећа лица доводи у уверење да има право на заступање,
сматраће се да је друштво конклудентно (фактички, прећутно) то лице овластило на
заступање, осим ако друштво не докаже да је треће лице знало или морало знати за
непостојање овлашћења за заступање тог лица.
У казненим поступцима, пандан законском и осталом заступнику и другом
овлашћеном лицу правног лица у привредном пословању и управном поступку је
одговорно лице у правном лицу. Према члану 6. став 1. Закона о привредним
преступима за привредни преступ може бити одговорно правно лице и одговорно
лице у правном лицу. Кривични законик у члану 112. став 5. дефинише да се
одговорним лицем у правном лицу сматра лице које на основу закона, прописа или
овлашћења врши одређене послове управљања, надзора или друге послове из
делатности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих
послова. Као одговорно лице у правном лицу Закон о прекршајима у члану 30. став 1.
одређује лице коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на
управљање, пословање или процес рада. Тиме је одговорно лице одређено шире од
законског заступника правног лица, па и од осталих заступника правног лица која се
региструју у АПР. Одговорно лице у правном лицу може се одредити као оно лице које
је у правном лицу задужено за одређене послове и пословне процесе, радње
управљања, организације рада и надзора над радом и пословањем правног лица.
Послови који се односе на управљање, пословање или процес рада правног лица могу
се поверити већем броју руководилаца и запослених у хијерархијској структури
правног лица (виши, средњи и нижи менаџмент), у зависности од сложености процеса
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рада, начина пословања и обављања појединих процедура. Поверавање послова се
може изричито утврдити у посебном закону, а може да се учини општим и
појединачним актима правног лица (оснивачки акт, статут, правилник, пословно
пуномоћје, прокура, одлука, решење, уговор и др.), којима се уређују и конкретизују
организација и управљање правним лицем, органи управљања и контроле унутар
правног лица, унутрашња организација послова, подела и опис функција, послова и
радних места. Тако, надлежни орган правног лица (послодавца) доноси правилник о
организацији и систематизацији послова, којим се утврђују организациони делови
код послодавца, назив и опис послова, и услови за рад на тим пословима. Када су
одређеним организационим јединицама, односно лицима унутар правног лица
поверени послови који се односе на управљање, пословање или процес рада правног
лица или одређеног објекта у коме се обавља делатност (нпр. управитељ возног парка,
управник магацина, лице за безбедност и здравље на раду, менаџер хотела, пословођа,
одговорно лице за преглед и проверу опреме, лице одговорно за спровођење добре
произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP и др.), налазимо да су онда та
лица и прекршајно одговорна у случају да дође до прекршаја чија обележја проистичу
из круга послова који су им поверени. У тим случајевима, по правилу, искључена је
прекршајна одговорност законског заступника (директора) правног лица, као
основног и главног одговорног лица у правном лицу, јер је, у прекршајноправном
смислу, одговорно лице - оно лице коме су поверени послови у којима је настао
прекршај. Ако је до пропуста дошло због системски лошег устројства и организовања
правног лица, тако да сама организација и подела послова и овлашћења унутар
правног лица доводи до чињења прекршаја, а за шта је одговоран законски заступник
(директор), онда је он и прекршајно одговоран. Ако, пак, за законитост у извршавању
одређене обавезе одговара, поред лица коме су поверени послови, као одговорног
лица, и законски заступник (директор) правног лица, тада су оба лица прекршајно
одговорна (нпр. директор правног лица је, према закону и другом пропису, односно
општем акту, дужан да овери, потврди, потпише одређени акт/документ и одговара
за његову тачност).
Није једноставно рећи и потпуно разграничити када је за прекршај одговоран само
руководилац коме су поверена овлашћења у одређеној области пословања, а када,
поред њега, одговара и законски заступник (директор) правног лица. У пракси, у
великом броју конкретних случајева, а посебно прелазних ситуација, није лако
раздвојити и дефинисати чија одговорност је посреди. Ради тог разјашњења, потребно
је прикупљање и извођење доказа, утврђивање чињеница и законито и логичко
закључивање.
Судска пракса, у овом смислу, садржи већи број правних ставова. Тако, Виши
привредни суд Србије у пресуди Пкж. 66/75 указује на следеће: „Директор основне
организације може бити одговоран за привредни преступ из области финансија, иако
је за исти одговоран и руководилац финансија.“ Међутим, исто тако, судска пракса
дефинише да: „Одговорност директора за законито пословање правног лица не може
се схватити тако да је он одговоран за сваку повреду прописа о привредном и
финансијском пословању која се учини у том правном лицу, јер би то сводило његову
одговорност на принцип објективне одговорности.“ (пресуда Врховног суда
Војводине, Пкж. 167/89). Савезни суд у пресуди Кзс. 2/96 истиче: „За поступање које је
противно Закону о рачуноводству одговара непосредни извршилац коме је поверено
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вођење пословних књига и састављање рачуноводствених исказа, а не окривљено
правно лице и одговорно лице (директор) који су те послове у складу са законом
поверили стручном лицу.“
Можемо да констатујемо да није увек (аутоматски) законски заступник одговоран за
прекршај. Постоје и друга одговорна лица у правном лицу, која ће бити самостално
прекршајно одговорна у неким случајевима, али и са којима законски заступник у
неким случајевим може заједно бити одговоран за прекршај, док ће опет у трећим
случајевима само законски заступник одговарати за прекршај. Наиме, из садржине
поверених, додељених овлашћења проистиче и прекршајна одговорност одређених
лица - заступника и руководилаца, као одговорних лица (а и, следствено, правног
лица). Овлашћења су уоквирена законом и другим прописом, другим општим актом,
па и појединачним актом, као и налогом да се обави одређени посао, али и евентуално
одлуком суда. Законски заступник има најшира овлашћења, док остали заступници
правног лица имају ужа овлашћења од законског заступника, при чему своја
овлашћења изводе из прописа или другог општег акта или из овлашћивања од стране
законског заступника. Према томе, из садржине овлашћења и њихових ограничења
произлази одговорност заступника за законито поступање, законитост области и
послова за које одговара и евентуално прекорачење граница овлашћења. Одређивање
садржине овлашћења и одговорности овлашћеног, односно одговорног лица је од
суштинске важности за правилно дефинисање одговорног лица у захтеву за
покретање прекршајног поступка, који сачињава и подноси инспекција (правилна
прекршајна оптужба, коју инспекција заступа пред прекршајним судом), односно у
прекршајном налогу, који издаје инспекција.
Утврђивање прекршајне одговорности је лакше када су посебним законом одређени
послови и одговорности у одређеној врсти правних лица. Посебан закон тако даје
одговарајуће смернице за прекршајну одговорност. Примери: Закон о буџетском
систему, Закон о здравственој заштити, Закон о основама система образовања и
васпитања.
Чланом 18. Закона о прекршајима, којим је уређена одговорност физичког лица,
прописано је да физичко лице одговара за прекршај који му се може приписати у
кривицу зато што је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из
нехата, а било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак
забрањен. Ово правило примењује се и на одговорна лица у правном лицу. Одговорно
лице у правном лицу, према томе, за прекршај одговара по принципу субјективне
одговорности, као и свако друго физичко лице које је учинилац прекршаја.
Управљачка одговорност у правном лицу значи задржавање коначне одговорности за
законитост и успешност пословања и поступања правног лица, али не значи и сталну
контролу свега и свачега, различитих детаља, ситних појединости и сл., за које
руководиоци на вишим нивоима, посебно у већим правним лицима, често немају
довољно времена нити стручно-техничког знања, нити би требало да га имају, јер
постоји организација и систематизација послова, тако да свако треба да обавља свој
посао за који је стручан и за њега одговоран. Највиши руководилац – законски
заступник не може бити и није логично и животно да буде одговоран, по принципу
објективне одговорности, за било коју грешку и пропуст који би се могли појавити и
који се појављују у раду.
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Није одговорно за прекршај одговорно лице које је поступало на основу наређења
другог одговорног лица или органа управљања и ако је предузело све радње које је на
основу закона, другог прописа или акта било дужно да предузме да би спречило
извршење прекршаја (члан 30. став 2. Закона о прекршајима). Ради се, дакле, о
искључењу прекршајне одговорности одговорног лица у правном лицу по основу
наредбе претпостављеног, надређеног одговорног лица, односно органа управљања,
а под условом да је то лице, коме су у правном лицу поверени одређени послови који
се односе на управљање, пословање или процес рада, предузело све радње које је на
основу закона, другог прописа или акта било дужно да предузме да би спречило
извршење прекршаја. Ако одговорно лице није предузело све такве радње, па дође до
прекршаја по наређењу другог одговорног лица или органа управљања, одговорно
лице које је учинилац прекршаја је прекршајно одговорно, а друго одговорно лице које
је издало наређење је подстрекач прекршаја, ако је са умишљајем подстрекло
одговорно лице да учини прекршај, у складу са чланом 24. Закона о прекршајима.
Треба истаћи да се у пракси дешавају случајеви у којима је одговорно лице предузело
радње и мере у интересу законитог и правилног пословања, нарочито у ситуацијама у
којима се одговорно лице ослања на знање, савете и препоруке стручних лица ради
извршавања обавеза утврђених прописима, посебно оних које су сложеније природе
или утврђене новодонетим прописима, као и прописима који су претпрпели већи број
измена и допуна, те када исте обавезе и односе уређује више прописа истовремено.
Саветници правног лица, у склопу свог посла, односно своје професије дају стручне
савете правном лицу - директору и другим одговорним лицима унутар правног лица,
али ова лица не преузимају улогу директора правног лица и, уз то, прекршајноправну
и другу правну одговорност, него саветују правно лице и директора, који задржава
овлашћења и слободу одлучивања сагледавањем свих релеватних информација,
укључујући и стручно мишљење саветника и прекршајно је одговоран за своје
поступање. Директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи
привредног друштва своје поступање могу заснивати и на информацијама и
мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том
случају савесно поступала. Ако би донела погрешну одлуку, која је повезана са
информацијама и мишљењима стручних лица, такво поступање одговорних лица не
би превалило прекршајну одговорност на саветнике, који нису прекршајно одговорни
за поступање правног лица и одговорног лица у правном лицу, али може условити
постојање стварне заблуде (члан 21. Закона о прекршајима) или правне заблуде (члан
22. Закона о прекршајима) на страни одговорних лица.
Одговорност одговорног лица не престаје зато што му је престао радни однос у
правном лицу, нити зато што је настала немогућност да се правно лице огласи
одговорним услед његовог престанка (члан 30. став 3. Закона о прекршајима). У
складу са правилом самосталне (аутономне) одговорности правног лица и одговорног
лица, прекршајна одговорност одговорног лица не престаје зато што је правно лице
престало да постоји, нити зато што му је престао радни однос у правном лицу, јер је то
физичко лице имало својство одговорног лица у правном лицу у време извршења
прекршаја.
Закон о прекршајима у члану 30. став 1. није ограничио поверавање послова који се
односе на управљање, пословање или процес рада на правно поверавање, тј.
поверавање које учињено правним актом (поверавање на основу закона, прописа,
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општег акта или писаног овлашћења), чиме је прекршајно релевантно и фактичко
поверавање послова. Прекршајно-судска пракса прихвата принцип да суштина има
предност над формом и препознаје да својство одговорног лица у правном лицу може
имати и оно лице које није у радном односу, лице које фактички обавља одређене
послове ван круга његових редовних послова и дужности, лице које не прима накнаду
за рад, односно лице коме је фактички поверено вршење одређених послова. На овој
линији казненог законодавства, Кривични законик је изричио дефинисао да се
одговорним лицем у правном лицу сматра и лице коме је фактички поверено
обављање одређених послова управљања, надзора или других послова из делатности
правног лица, а ово правило прихваћено је и у прекршајном праву, као и да се
службеним лицем сматра и лице којем је фактички поверено вршење појединих
службених дужности или послова.
Као фактички директор сматра се лице које, правно посматрано, није именовано за
директора, није регистровано као такво и нема овлашћења директора (законског
заступника), а које непосредно или посредством других лица стварно води послове
привредног друштва и доноси одлуке уместо директора, који за то има овлашћење као
законски (статутарни) заступник и законом дефинисану одговорност (правни
директор). Није од утицаја коју „титулу“, односно функцију то лице које преузима
послове, улогу и овлашћења правног директора има: оно што је правно релевантно је
фактичко стање директорства. Фактички директор се, иначе, поред издавања усмених
налога и наређења, може појавити и као потписник писаног налога или уговора. Битно
је и да ли га правни директори правног лица, запослени и трећа лица (нпр. пословни
партнери, клијенти) сматрају за стварног директора правног лица, тј. посматрају и
разумеју да је то лице које доноси одлуке у правном лицу, од кога зависи пословање
правног лица, односно које се „пита“ унутар правног лица. Да би се радило о
фактичком директору неопходно је да су у питању послови и радње које може
предузети само директор. Од значаја за одређивање да ли је неко лице фактички
директор су и величина и устројство правног лица, подела послова и овлашћења,
пословна политика правног лица, степен уређености правног лица – да ли су донети
унутрашњи општи правни акти, да ли постоје пословне процедуре унутар правног
лица или је у питању правно лице које карактерише висок степен неформалности, да
ли су правни и фактички директор у сродству и, ако јесу, каквом, да ли постоји мешање
имовине правног лица и имовине физичког лица, да ли лице има капитал/имовину у
правном лицу или потраживање према правном лицу и, ако има, у којој вредности, да
ли је део управљачке структуре, да ли има формална овлашћења слична
директорским, да ли друга одговорна лица врше или не врше своја овлашћења и друге
релевантне околности.
Најчешће у пракси до појаве фактичког директора долази у ситуацији када правно
лице остане без јединог заступника, који је регистрован, па до именовања и
регистрације одређено лице – нпр. члан друштва, пуномоћник, руководилац у
структури управљања - заступа и води послове правног лица. Фактички директор
може бити и лице коме је правно престала функција директора, али и даље обавља те
послове до именовања, односно до ступања на дужност новог директора. Затим, када
лице које је именовано за директора друштва почне да води послове друштва пре
завршетка поступка именовања или су се, пак, у поступку именовања директора
појавили какви недостаци који утичу на његову правну ваљаност. И у различитим
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случајевима пробијања правне личности једног правног лица од стране другог
правног лица јавља се фактичко директорство – по правилу, тако што матично правно
лице пробија правну личност зависног правног лица, не допуштајући му да
самостално одлучује и води своје послове, него је зависно друштво, практично, „оруђе
у рукама“ матичног друштва. И код привредних друштава која фактички заједнички,
односно усклађено делују, и где су од пресудне важности лични односи њихових
директора, једно физичко лице, које је директор једног правног лица, може имати
такав фактички ауторитет и фактички обављати послове директора другог правног
лица, одлучујући о правним пословима, обавезама и правним радњама другог лица,
што обухвата и она чињења и нечињења која представљају прекршаје. До појаве
фактичког директора долази и када су правни и фактички директори супружници, где
је правни директор само формално именован, а у стварности одлуке доноси и послове
води фактички директор.
Мишљења смо да, у случају постојања фактичког директора, постоји прекршајна
одговорност оба директора – фактичког и правног директора. Одговорност
фактичког директора заснована је на стварном стању, на фактичком вршењу послова
и предузимању радњи ииз којих је или у оквиру којих је дошло до прекршаја, а правног
директора на пропуштању вршења својих овлашћења, допуштању да фактички
директор води послове и доноси одлуке и учествовању у стварању правног привида
вршења директорских овлашћења и дужности. Изложено о фактичком директору се
сходно, тј, по сличности, уз неопходна прилагођавања, односи и на фактичко
одговорно лице, када одређено лице, које није формалноправно овлашћено на
одређене послове, одлуке или радње, фактички их у пракси ради, доноси и спроводи.
Судска пракса и казнено законодавство препознаје фактичка одговорна лица, а у овом
смислу, Закон о привредним друштвима познаје фактичког заступника друштва у
склопу уређења осталих заступника. Правно препознавање фактичког директора,
односно фактички одговорног лица уважава стварно стање у правним односима и
доводи до откривања лица које је заиста прекршајно одговорно за учињени прекршај
и његове идентификације у захтеву за покретање прекршајног поступка, који подноси
инспекција прекршајном суду, односно у прекршајном налогу, који инспекција издаје
за прекршаје код којих је прописана новчана казна у фиксном износу.
5.2. Како поступа инспектор који је у поступку по службеној дужности над надзираним
субјектом у стечају утврдио обавезу овог субјекта да уклони одређену ствар
(одређени предмет), јер је постављена без прописаног одобрења?
Закон о општем управном поступку (ЗУП) у члану 100. став 1. тачка 4) прописује да
орган прекида поступак решењем ако наступе правне последице стечаја - док стечајни
управник не ступи у поступак.
Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018) у члану 73. став 1. прописује да
правне последице отварања стечајног поступка наступају даном објављивања огласа
о отварању поступка на огласној табли суда. У члану 88. овај закон, уређујући
процесноправне последице отварања стечајног поступка, прописује да се у тренутку
наступања правних последица отварања поступка стечаја прекидају сви судски
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поступци у односу на стечајног дужника и на његову имовину, сви управни поступци
покренути на захтев стечајног дужника, као и управни и порески поступци који за
предмет имају утврђивање новчане обавезе стечајног дужника. У члану 89. ст. 2. и 3.
Закон о стечају прописује да се управни поступак из члана 88. овог закона покренут
на захтев стечајног дужника наставља када стечајни управник обавести орган који
води поступак да је преузео поступак, док се управни и порески поступак који за
предмет има утврђивање новчане обавезе стечајног дужника не наставља, а
одговарајући орган дужан је да поднесе пријаву потраживања у складу са овим
законом. Према томе, Закон о стечају прописује обавезу прекида управног поступка
који је покренут на захтев стечајног дужника и управног поступка који за предмет има
утврђивање новчане обавезе стечајног дужника, и то у тренутку наступања правних
последица отварања стечајног поступка, тј. даном објављивања огласа о отварању
стечајног поступка на огласној табли привредног суда, али не наводећи да се прекида
и управни поступак који се покреће по службеној дужности и за предмет има
утврђивање неновчане обавезе, какав је овај поступак у коме је инспектор утврдио
обавезу субјекта да уклони одређену ствар постављену без прописаног одобрења.
Одредбе ових двају закона могу се схватити као њихова несагласност, јер Закон о
стечају прописује која врста управног поступка се прекида наступањем правних
последица отварања стечајног поступка, док ЗУП не прави ту разлику, него прекид
поступка прописује у односу на све управне поступке. Закон о стечају се, опет, може у
овом делу схватити и као посебан закон у односу на ЗУП, који на општи начин
прописује прекид управног поступка према странци над којом је отворен поступак
стечаја, док Закон о стечају прецизира које су то врсте управних поступака које се
прекидају због стечаја, где не уврштава управни поступак који се покреће по
службеној дужности и за предмет има утврђивање неновчане обавезе (чињење –
уклањање ствари).
Разумемо да се смисао одредаба о прекиду управног поступка састоји у томе да је
управни поступак покренут према субјекту који није у стечају, па се наступањем
правних последица отварања стечајног поступка мења његов правни положај, добија
ознаку „у стечају“ и новог заступника – стечајног управника, јер даном отварања
стечајног поступка престају заступничка и управљачка права директора, заступника
и пуномоћника, као и органа управљања и надзорних органа стечајног дужника и та
права прелазе на стечајног управника, што све има утицаја на управни поступак који
је покренут и који се води, због чега се он прекида док стечајни управник не ступи у
тај поступак. Уколико је управни поступак који се води по службеној дужностии није
у интересу странке – овде: поступак инспекцијског надзора - покренут према странци,
односно надзираном субјекту који је већ у стечају, сматрамо да нема места прекиду
поступка, односно да прекид поступка нема сврху, јер су правне последице отварања
стечајног поступка наступиле пре покретања поступка инспекцијског надзора, а
стечајни управник је већ раније именован. Надзирани субјекат је, дакле, већ у стечају,
тј над њим је отворен стечајни поступак и има стечајног управника, па се тада, према
нашем мишљењу, не би прекидао поступак инспекцијског надзора, него би се
изводили докази, утврђивале чињенице и, зависно од налаза, изрицале, односно
предузимале мере. А ако би надзирани субјекат у стечај дошао по покретању поступка
инспекцијског надзора, тада би се овај поступак прекинуо док у поступак не ступи
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стечајни управник, па онда изрекле, односно предузеле потребне мере када утврђено
чињенично стање даје основ за то.
ЗУП у члану 101. прописује да се поступак обуставља ако орган нађе да нема услова да
се даље води, а закон не налаже да се поступак настави. Типичан пример за ово би, у
оваквом случају, било уништење ствари, односно предмета постављеног без
прописаног одобрења, а који треба уклонити, јер је ствар, дакле, физички престала да
постоји. Надзирани субјекат над којим је отворен стечај задржава својство правног
лица и страначку процесну способност све до правоснажности решења о закључењу
стечајног поступка и брисања из Регистра привредних субјеката који води Агенција за
привредне субјекте, у складу са законима којима се уређују привредна друштва и
регистрација привредних субјеката. Заступничка и управљачка права над надзираним
субјектом прешла су на стечајног управника. Отварање стечајног поступка над
надзираним субјектом није законски основ за престанак придржавања обавеза
прописаних посебним законом, односно посебним прописом, иако фактичко стање
може да буде такво да је субјекат престао да обавља делатност и нема средстава.
Налазимо да су, следствено, испуњени услови да се, уколико је утврђена незаконитост,
односно неправилност у поступку инспекцијског надзора који се води по службеној
дужности и за предмет има неновчану обавезу у виду уклањања одређене ствари која
припада надзираном субјекту у стечају и коју је он поставио без прописаног одобрења,
донесе решење којим се изриче управна мера уклањања те ствари постављене без
одобрења. Инспектор ће у решењу правилно означити надзираног субјекта
навођењем ознаке „у стечају“ и навести стечајног управника као законског заступника
овог субјекта.
Обавеза уклањања одређеног предмета/ствари/средства је неновчана обавеза, која
гласи на одређено чињење, а поступак инспекцијског надзора који се води по
службеној дужности и управне мере које се у њему изричу се предузимају ради
испуњења те неновчане обавезе. Уколико субјекат не изврши изречену меру
уклањања ствари постављене без одобрења, по природи ствари, управно извршење
спровело би се преко других лица, у складу са чланом 197. ЗУП. Ако, пак, мера не буде
извршена и испуњени су услови предвиђени чланом 198. став 1. ЗУП, у управном
извршењу може да настане и новчана обавеза по овог субјекта због изрицања
новчаних казни извршенику у извршењу посредном принудом (путем новчаних
казни). Међутим, ове новчане казне, као и друге новчане обавезе овог субјекта настале
у поступку, не би се могле извршити, јер је у члану 93. Закона о стечају
прописана забрана принудног извршења и намирења из имовине стечајног дужника.
Тим чланом у ставу 1. прописано је да се од дана отварања стечајног поступка не може
против стечајног дужника, односно над његовом имовином, одредити и спровести
принудно извршење, нити било која мера поступка извршења осим извршења која се
односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка, а у ставу 3. да се даном
доношења решења о закључењу стечајног поступка, ови поступци обустављају.
5.3. Какав је утицај одлуке предузетника, који је надзирани субјекат, да настави да
обавља делатност у форми привредног друштва (д.о.о.) на поступак инспекцијског
надзора који је у току, а води се по службеној дужности?
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Закон о привредним друштвима дефинише у члану 2. привредно друштво (скраћено:
друштво) као правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити, а
предузетника у члану 83. став 1. као пословно способно физичко лице које обавља
делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са
законом о регистрацији.
Чланом 92. овог закона прописано је: да предузетник може донети одлуку о наставку
обављања делатности у форми привредног друштва, при чему се сходно примењују
одредбе овог закона о оснивању дате форме друштва; да се на основу ове одлуке врши
истовремено брисање предузетника из регистра привредних субјеката и регистрација
оснивања привредног друштва, које преузима сва права и обавезе предузетника
настале из пословања до тренутка оснивања тог привредног друштва и да након
губитка својства предузетника због наставка обављања делатности у форми
привредног друштва, то физичко лице остаје одговорно целокупном својом имовином
за све обавезе настале у вези са обављањем делатности до тренутка брисања
предузетника из регистра.
Привредно друштво које оснива предузетник (физичко лице) који је престао са радом
је, према томе, правни следбеник тог предузетника, што је и изричито утврђено у
одредби члана 92. став 2. Закона о привредним друштвима која се односи на
преузимање свих права и обавезе предузетника. Правни следбеник је субјекат који
ступа у права и обавезе предходног носиоца тих права и обавеза. Код правног
следбеништва, долази до промене личности субјекта одређеног правног односа. У
случају наставка обављања делатности предузетника у форми привредног друштва,
заправо, долази до промене правне форме привредног субјекта – из предузетника,
који је физичко лице, у привредно друштво, које је правно лице, уз преузимање свих
права и обавеза.
Закон о инспекцијском надзору у члану 3. тачка 3) одређује надзираног субјекта као
правно лице, предузетника и физичко лице, организациони облик преко кога физичко
или правно лице обавља делатност или врши активност за кога не постоји обавеза
регистрације, као и субјекта са јавним овлашћењима у складу са законом, чије
пословање и поступање се надзире. Надзирани субјекат је странка у управном
поступку (поступку инспекцијског надзора, као посебном управном поступку), чије
пословање и поступање се надзире. Закон о општем управном поступку одређује у
члану 44. став 1. странку у управном поступку као физичко или правно лице чија је
управна ствар предмет управног поступка и свако друго физичко или правно лице на
чија права, обавезе или правне интересе може да утиче исход управног поступка.
У члану 45. Закон о општем управном поступку прописује да ако наступи смрт
физичког лица или правно лице престане да постоји, а права, обавезе и правни
интереси о којима се одлучује не могу да пређу на наследнике, односно правне
следбенике, поступак се обуставља. Одатле следи да се поступак наставља са правним
следбеником, који је преузео права, обавезе и правне интересе о којима се одлучује у
поступку (наравно, права, обавезе и правни интереси који могу да пређу на правног
следбеника). Закон о општем управном поступку у овом одредбама утврђује, као
разлоге, смрт физичког лица и престанак правног лица, али се ова одредба, по
природи ствари, односи и на престанак постојања предузетника и преузимање
страначке легитимације у том случају.
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Према томе, поступак инспекцијског надзора који је у току и води се по службеној
дужности, у коме је надзирани субјекат престао да обавља делатност у форми
предузетника и наставља да је обавља у форми привредног друштва, које преузима
сва права и обавезе предузетника, а у коме се – као и у другим инспекцијским
надзорима – проверава примена прописа и испуњавање обавеза од стране надзираног
субјекта, наставља се према привредном друштву, које као правни следбеник ступа у
поступак у својству надзираног субјекта, односно странке у поступку.
Инспектор, по службеној дужности, у поступку води рачуна о својству и правној форми
надзиране странке и одговоран је за благовремену констатацију промене правне
форме надзираног субјекта, односно лица на страни надзираног субјекта и његово
правилно означавање у даљем току поступка и актима које сачињава и доноси у
поступку. Према нашем мишљењу, целисходно је да инспектор промену правне форме
надзираног субјекта и правно следбеништво, по сазнању ове чињенице, као и
преузимања поступка од стране правног следбеника, констатује закључком, као
управним актом којим орган управља поступком, у складу са чланом 146. Закона о
општем управном поступку. Овде, према нашем мишљењу, за разлику од управних
поступака који се покрећу захтевом странке и у којима се одлучује о остварењу
одређеног права или правног интереса странке, односно који су у интересу странке,
није потребно да инспектор (овлашћено службено лице) позове привредно друштво
да се изјасни да ли прихвата и преузима поступак, јер је у питању поступак који се по
службеној дужности води у јавном интересу, по својој природи - није у интересу
странке, а до промене личности на страни надзираног субјекта долази по сили закона.
Одредбе одређених посебних закона садрже и посебне одредбе у овом смислу. Тако,
Закон о пореском поступку и пореској администрацији у члану 21. уређује испуњење
пореске обавезе у случају статусних промена, прописујући да: пореску обавезу
правног лица које престаје да постоји у статусној промени испуњава правни
следбеник, без обзира да ли је пре окончања поступка статусне промене знао да
правни претходник није испунио, делимично или у потпуности, своју пореску обавезу;
да споредна пореска давања у вези са неиспуњеном пореском обавезом правног лица
које престаје да постоји у статусној промени падају на терет правног следбеника и да
се рок за испуњење пореске обавезе правног лица које престаје да постоји у статусној
промени не мења ако је испуњење те обавезе прешло на правног следбеника.

6. Извршење
6.1. Да ли је потребно да се за контролни инспекцијски надзор отвори нови предмет
или се рад наставља у већ отвореном предмету?
У члану 6. став 7. Закона о инспекцијском надзору утврђено је да се контролни
инспекцијски надзор врши ради утврђивања извршења мера које су предложене или
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног инспекцијског
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надзора. Контролни надзор чини део целине одређеног инспекцијског надзора и
предмета, одакле следи потреба да буде део истог предмета. Уредба о канцеларијском
пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и 98/16)
у члану 3. тачка 4) дефинише предмет као скуп свих поднесака, аката и прилога који
се односе на исто питање или задатак и као такви чине јединствену целину, па
налазимо да је управо то случај са редовним или ванредним надзором у коме су
изречене инспекцијске мере и контролним надзором у коме се проверава да ли су те
мере извршене.
6.2. Да ли је обавезно присуство извршеника на лицу места у поступку извршења
решења о рушењу, које је донео грађевински инспектор, ако је извршеник уредно
обавештен о термину извршења, а очигледно је да избегава присуство? Извршеник је,
притом, поставио аутомобил уз нелегално изграђени објекат како би онемогућио
извршење решења.
Закон о планирању и изградњи у члану 171. уређује извршење решења о уклањању
објекта, односно његовог дела, као посебан облик управног извршења. У ставу 1. овог
члана прописано је да решење о уклањању објекта, односно његовог дела, које се
доноси на основу овог закона, извршава – у делокругу јединиције локалне самоуправе
- орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове грађевинске инспекције.
Овим одредбама Закона о планирању и изградњи прописана су и друга посебна
обележја овог управног извршења решења грађевинског инспектора, укључујући и да
ће на захтев органа надлежног за послове грађевинске инспекције месна надлежна
организациона јединица полиције, у складу са законом, пружити полицијску помоћ
ради омогућавања извршења решења о уклањању објекта, односно његовог дела, али
не и поступање органа који спроводи извршење када је извршеник уредно обавештен
о времену извршења, а очигледно је да избегава присуство извршењу, као и када
постављањем ствари и других препрека онемогућава извршење.
Ова ситуација није изричито уређена ни у одредбама чл. 190 – 206. Закона о општем
управном поступку, којима се уређује извршење и управно извршење, а које одредбе
се примењују на све управне ствари, односно извршења решења из управних
поступака. На питања управног извршења која нису уређена чл. 192 – 206. Закона о
општем управном поступку сходно се примењују остале одредбе овог закона, у складу
са чланом 3. став 1. овог закона, према коме се овај закон примењује на поступање у
свим управним стварима.
Тако, чланом 114. Закона о општем управном поступку уређен је изостанак странке са
усмене расправе. Ставом 3. овог члана прописано је да ако странка према којој је
покренут поступак не дође на усмену расправу на коју је уредно позвана без
оправданог разлога, овлашћено службено лице може одржати усмену расправу без ње,
а може и да одложи усмену расправу о њеном трошку.
Такође, чланом 20. Закона о инспекцијском надзору, којим се уређују права и
дужности надзираног субјекта у поступку инспекцијског надзора, као посебном
управном поступку, у ст. 5. и 6. предвиђено је да када је уредно обавештен о
предстојећем инспекцијском надзору, надзирани субјекат дужан је да буде присутан
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на месту вршења надзора, осим ако постоје нарочито оправдане околности које га у
томе спречавају, о чему је дужан да благовремено на подесан начин обавести
инспекцију, те ако надзирани субјекат који је уредно обавештен о предстојећем
инспекцијском надзору не буде присутан на месту вршења надзора, а не постоје
поменуте околности, инспекцијски надзор се врши у присуству службеног или другог
лица које се затекне на месту вршења инспекцијског надзора.
Ради се о правилу забране злоупотребе права у правном поступку, које се примењује,
поред управног поступка у општем смислу и поступка инспекцијског надзора, као
посебног управног поступка, и сходно примењује у поступку управног извршења, а и
у судским и другим правним поступцима прописана су и примењују се оваква правила.
Следствено, мишљења смо да је правно могуће и законито, у складу са наведеним
законским одредбама, сходном применом члана 114. став 3. у вези са чланом 3. став 1.
Закона о општем управном поступку, којим је прописано да се овај закон примењује
на поступање у свим управним стварима – па, тако, и одредбе којима се уређује
управни поступак се сходно примењују на поступак управног извршења решења, као
нарочит управни поступак, и члана 20. ст. 5. и 6. Закона о инспекцијском надзору,
спровести управно извршење решења које је донео грађевински инспектор без
присуства извршеника, као лица које је решењем обавезано да испуни обавезу –
управну меру из тог решења, који је уредно обавештен о времену извршења, а
очигледно је да избегава да присуствује извршењу. Ово имајући у виду и правну
природу управног извршења, као поступка у коме се не изводе докази и утврђују
чињенице, на основу којих се доноси одлуке и изричу мере, где је потребно изјашњење
странке, него је у питању поступак у коме се спроводи извршење већ донете одлуке и
наложене обавезе у форми решења, које је постало извршно у складу са чланом 190.
Закона о општем управном поступку, где изостанак позване странке не спречава
спровођење извршења.
На истој линији, мишљења смо да је дозвољено и законито да орган који спроводи
управно извршење уклони предмете који представљају препреку спровођењу
извршења, попут возила постављеног (паркираног) изнад септичке јаме, која је
објекат у односу на који се спроводи управно извршење. Извршеник је дужан да се
понаша законито и савесно и да не омета или отежава спровођење управног
извршења, а орган који спроводи управно извршење предузеће радње које су
неопходне и сразмерне како би се омогућило спровођење извршења. Овде спада и
уклањање предмета који представљају препреку спровођењу извршења, у овом
случају ангажовањем специјалне дизалице – тзв. паук возила, претпостављамо у
својини јавног предузећа које обавља послове паркинг сервиса, а у складу са уговором
између надлежног органа јединице локалне самоуправе и јавног предузећа.
С тим у вези, додајемо да Закон о планирању и изградњи у члану 171. ст. 4. и 6.
прописује да трошкови извршења инспекцијског решења падају на терет извршеника
и да трошкови извршења инспекцијског решења падају на терет буџета надлежног
органа, до наплате од извршеника. У члану 196. став 5, Закон о општем управном
поступку прописује да трошкове извршења сноси извршеник, о чему се по завршетку
извршења доноси допунско решење.
Онемогућавање или отежавање спровођења управног извршења је забрањено и
представља прекршај. Закон о инспекцијском надзору у члану 61а прописује прекршај
извршеника и трећег лица у поступку управног извршења, који се састоји у
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онемогућавању или отежавању спровођења управног извршења. Прописано је да ће се
новчаном казном од 200.000 динара казнити за прекршај из члана 41. овог закона
(„Извршење решења“), извршеник - правно лице и треће лице - правно лице у
поступку управног извршења решења донетог у поступку инспекцијског надзора, које
онемогућава или отежава спровођење управног извршења. За овај прекршај казниће
се извршеник - предузетник и треће лице - предузетник новчаном казном од 100.000
динара. За овај прекршај казниће се извршеник - физичко лице и треће лице - физичко
лице новчаном казном од 50.000 динара. За овај прекршај казниће се и одговорно лице
код правног лица новчаном казном од 50.000 динара. Ради се о новчаној казни
прописаној у фиксном новчаном износу, за који прекршај се издаје прекршајни налог,
а за издавање прекршајног налога за овај прекршај овлашћен је надлежни инспектор.
Закон о полицији у члану 53. уређује полицијску помоћ у извршењима, прописивањем
да ако се при извршењу акта државног органа или правног или физичког лица са
јавним овлашћењима, односно овлашћеног правног или физичког лица у поступку
вансудског намирења (заједно: извршења) основано очекује отпор, Полиција ће тим
органима и лицима на њихов писани захтев, пружити помоћ ради омогућавања
безбедног спровођења извршења. Приликом пружања помоћи полицијски
службеници могу применити полицијска овлашћења прописана законом искључиво
ради заштите живота, људских и мањинских права и слобода грађана и имовине,
заштите јавног реда, као и спречавања и откривања кривичних дела и прекршаја,
односно прикупљања података о тим делима и њиховим учиниоцима. Помоћ у
спровођењу извршења Полиција пружа на основу писаног захтева овлашћеног
субјекта који се подноси месно надлежној организационој јединици Полиције,
најмање пет радних дана пре дана одређеног за извршење. У захтеву за пружање
помоћи морају бити наведени разлози због којих је потребна помоћ Полиције, а уз
захтев се прилаже копија акта који треба извршити, са потврдом извршности, доказ о
покушају извршења без пружања полицијске помоћи и доказ о ангажовању пратећих
служби које су неопходне за извршење. У хитним случајевима, захтев се може поднети
и усмено, уз достављање писаног захтева у року од 48 часова. Начелник полицијске
управе, односно начелник полицијске станице одлучује о ангажовању Полиције и о
обиму и начину пружања помоћи у спровођењу извршења и о томе благовремено
обавештава подносиоца захтева. Пре почетка спровођења извршења, Полиција је
дужна да упозори извршеника или друга присутна лица да ће употребити средства
принуде против њих ако буду ометала или спречавала извршење.
Следствено, мишљења смо да је правно могуће и законито, у складу са наведеним
законским одредбама, сходном применом члана 114. став 3. Закона о општем
управном поступку и члана 20. ст. 5. и 6. Закона о инспекцијском надзору, спровести
управно извршење решења које је донео грађевински инспектор без присуства
извршеника, као лица које је решењем обавезано да испуни обавезу – управну меру из
тог решења, који је уредно обавештен о времену извршења, а очигледно је да избегава
да присуствује извршењу. Ово имајући у виду и правну природу управног извршења,
као поступка у коме се не изводе докази и утврђују чињенице, на основу којих се
доноси одлуке и изричу мере, где је потребно изјашњење странке, него је у питању
поступак у коме се спроводи извршење већ донете одлуке и наложене обавезе у форми
решења, које је постало извршно у складу са чланом 190. Закона о општем управном
поступку, где изостанак позване странке не спречава спровођење извршења.
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На истој линији, мишљења смо да је дозвољено и законито да орган који спроводи
управно извршење уклони предмете који представљају препреку спровођењу
извршења, попут возила постављеног (паркираног) уз нелегално изграђени објекат,
као објекат у односу на који се спроводи управно извршење. Извршеник је дужан да се
понаша законито и савесно и да не омета или отежава спровођење управног
извршења, а орган који спроводи управно извршење предузеће радње које су
неопходне и сразмерне како би се омогућило спровођење извршења. Овде спада и
уклањање предмета који представљају препреку спровођењу извршења, у овом
случају ангажовањем специјалне дизалице – тзв. паук возила, претпостављамо у
својини јавног предузећа које обавља послове паркинг сервиса, а у складу са уговором
између надлежног органа јединице локалне самоуправе и јавног предузећа.
6.3. Како инспектор треба да поступи када је потребно да у склопу управног извршења
одреди и спроведе печаћење уређаја или објекта, ако нема службени метални печат
којим се врши печаћење?
Закон о инспекцијском надзору
(ЗоИН) у члану 41. став 7. прописује
да ако су испуњени услови да се
решење
изврши
непосредном
принудом, који су уређени чланом
200. Закона о општем управном
поступку (ЗУП), инспектор може
извршити
печаћење
објеката,
просторија, постројења, односно
комплекса, машина, опреме или
простора (предмети печаћења), у
складу са законом. Према ставу 8.
овог члана, инспектор који врши печаћење мора бити опремљен прибором за
печаћење, и то службеним металним печатом, црвеним печатним воском (или
пломбом са жигом) и траком за печаћење. Печаћење се врши истицањем или
прибијањем решења о извршењу решења којим је одређена мера забране обављање
делатности или вршења активности када жалба не одлаже извршење, на видном
месту, затварањем предмета печаћења и утискивањем отиска печата на црвеном
течном печатном воску тако да се захвати трака за печаћење и на тај начин онемогући
улазак у простор, односно употреба предмета печаћења, при чему печаћење мора бити
извршено тако да се предмети печаћења не могу отворити без повреде печата.
Инспектор обавештава надзираног субјекта да скидање и повреда службеног печата
представља кривично дело и сачињава записник о извршењу решења. Скидање и
повреда службеног печата и знака је кривично дело прописано чланом 327.
Кривичног законика (КЗ). Чини га лице које скине или повреди службени печат или
знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или
простора или ко, без скидања или повреде печата или знака, уђе у такву просторију
или отвори предмет на који је био стављен службени печат или знак.
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Ако су се стекли услови да у спровођењу управног извршења инспектор одреди и
изврши печаћење уређаја или објекта, а (физички) нема службени метални печат,
према нашем мишљењу, а како би се извршење спровело, инспектор може да, поред
решења о извршењу, на затвореном објекту, односно уређају чија употреба се
забрањује истакне писано обавештење о печаћењу тог објекта или уређаја (примера
ради, папир у провидној пластифицираној фолији, који је заштићен од спољашњих
утицаја - атмосферске падавине, ветар итд), а на коме би инспектор отиснуо службени
печат који он, односно орган коме инспекција припада, употребљава у складу са
Законом о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/2007 даље: Закон о печату). Према члану 2. став 1. Закона о печату, печатом се потврђује
аутентичност јавне исправе и другог акта којим државни и други органи и имаоци
јавних овлашћења одлучују или службено опште са другим органима, правним
лицима и грађанима, а према члану 3. став 1. овог закона, печат садржи назив и грб
Републике Србије, назив односно име и седиште државног и другог органа или имаоца
јавног овлашћења. У овом обавештењу инспектор би навео забрану употребе
предмета печаћења и скидања или повреде овог обавештења на коме је отиснут
службени печат, са упозорењем да његово уклањање, уништење или оштећење
представља повреду службеног печата и знака. На овај начин остварила би се сврха
печаћења и управног извршења непосредном принудом, у складу са чланом 41. ЗоИН
и чланом 200. ЗУП, а писано обавештење инспектора, као овлашћеног службеног лица,
снабдевено службеним печатом са називом, односно ознаком органа у складу са
Законом о печату државних и других органа би, практично, заменило службени
метални печат у његовом недостатку. Сврха и смисао оваквог обавештења је иста као
сврха отиска службеног металног печата у воску и састоји се у симболичкој забрани и
заштити, односно осигурању одређених простора (објеката, просторија и др.) и
уређаја, односно предмета од употребе, тако да је то уочљиво, видљиво и јасно за
јавност, тј. за сва лица, која не смеју да улазе у објекат, односно просторије или други
простор или да дирају или користе уређаје, односно предмете печаћења.
Схватања смо, такође, да је наведени начин извршења непосредном принудом
сагласан члану 41. став 12. ЗоИН, којим је прописано да се, у поступку извршења
решења непосредном принудом, може одредити и други начин принудног извршења
којим ће се онемогућити улазак, односно употреба предмета печаћења, као и
одговарајуће означавање објеката и других предмета, у складу са законом. Поред тога,
КЗ у члану 327. прописује алтернативно, као објекат радње кривичног дела - службени
печат или знак, па налазимо да истакнуто писано обавештење инспектора, као
овлашћеног службеног лица, које је снабдевено службеним печатом, ужива
кривичноправну заштиту прописану ових чланом у вези са чланом 41. ЗоИН. У том
смислу, судска кривичноправна пракса уважава да службени печати и знакови могу
бити различитих облика и направљени од различитих материјала, па се тако, примера
ради, пломба има сматрати печатом, а знак као симбол је сваки други начин
означавања постављен од стране овлашћеног службеног лица да се предмет или
просторија не дирају, укључујући писмена обавештења постављена на улазним
вратима просторије или остављена на одређеним предметима.
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6.4. Које правне могућности су на располагању надзираном субјекту коме су пре
наступања ванредног стања првостепеним решењем инспекцијског органа, против
којег жалба не одлаже извршење, наложене обавезе, а субјекат је пре наступања
ванредног стања другостепеном органу изјавио жалбу против тог решења и поднео
предлог за одлагање извршења тог решења, а о којима другостепени орган није
одлучио? У питању је хитан предмет, а рок за одлучивање по жалби истиче за време
трајања ванредног стања.
Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2020 и 43/2020 – у даљем тексту: Уредба) у члану 3.
став 1. прописано је да рокови који истичу за време ванредног стања, а односе се на
предузимање управних радњи, окончање управних поступака и одлучивање по
изјављеним правним средствима, сматраће се истеклим кад истекне 30 дана од
престанка ванредног стања. Тиме се рокови за одлучивање о изјављеном правном
средству – жалби против инспекцијског решења и предлогу за одлагање извршења
ожалбеног решења продужавају, односно могу продужити за време док траје
ванредно стање и 30 дана по његовом престанку.
Законом о општем управном поступку (ЗУП) у члану 174. прописано је да решење
којим се одлучује о жалби издаје се без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од
када је предата уредна жалба, изузев ако законом није прописан краћи рок. Закон о
управним споровима (ЗУС) у члану 19. уређује рок за подношење тужбе због ћутања
управе – прописује да ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе
или у законом одређеном краћем року, није донео решење по жалби странке против
првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном
захтеву странке поднетом другостепеном органу (тзв. пожурница), странка по истеку
тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
Чланом 202. ст. 4 – 6. ЗУП прописано је да извршење може, на предлог извршеника или
тражиоца извршења, да се одложи ако је против решења које се извршава или решења
о извршењу изјављена жалба или друго правно средство, а извршење би изазвало
ненадокнадиву штету, под условом да одлагање извршења није законом забрањено,
нити противно јавном интересу; да се извршење се одлаже док се не одлучи о жалби
или другом правном средству, те да о предлогу за одлагање извршења решењем хитно
одлучује орган који је донео решење које се извршава.
Према нашем схватању, Уредба не забрањује да орган одлучи у законском року, тј. не
намеће обавезу да се рок продужи за време трајања ванредног стања и 30 дана после
тога, али даје такву могућност органу. По правилу, у условима проглашене епидемије
заразне болести и ванредног стања органи управе поступају у управним стварима које
захтевају приоритет у поступању, односно не трпе одлагање, ради заштите јавног
интереса, док су у другим управним стварима овлашћени да одложе поступање и
решавање.
Управни суд за време ванредног стања, у складу са Упутством председнице Управног
суда о раду Управног суда за време ванредног стања (27.3.2020), поступа у „нарочито
хитним“ предметима са подручја седишта и свих одељења Управног суда у којима се
одучује о захтеву за одлагање извршење управног акта и о смештају странаца у
прихватилиште. Одатле следи да Управни суд не поступа у другим предметима осим
у наведена два (1. захтев за одлагање извршење управног акта и 2. смештај странаца
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у прихватилиште), под условом да су (како је
то утврђено у овом упутству ) - нарочито
хитни.
Чланом 23. ЗУС, којим се уређује одложно
дејство тужбе, у ставу 2. прописано је да, по
захтеву тужиоца, суд може одложити
извршење коначног управног акта којим је
мериторно одлучено у управној ствари, до
доношења судске одлуке, ако би извршење
нанело тужиоцу штету која би се тешко могла
надокнадити, а одлагање није противно
јавном интересу, нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета
противној странци, односно заинтересованом лицу (прва варијанта привремене мере
одлагања извршења решења пред Управним судом). Међутим, ако се не ради о
коначном управном акту, јер другостепени орган није одлучио по жалби (да је
одлучио по жалби тако што је одбио жалбу, тада би управни акт био коначан и странка
којој су наложене обавезе би имала правни интерес и услове да тражи одлагање
његовог извршења) - надзирани субјекат (странка) не може да поднесе овај захтев за
одлагањем управног акта из члана 23. став 2. ЗУС.
Мишљења смо да из изнетог следи да нема простора за подношење тужбе Управном
спору због ћутања управе, нити захтева за одлагање извршења коначног управног
акта из члана 23. став 2. ЗУС, као прве варијанте привремене мере пред Управним
судом.
Међутим, у наредном ставу 3. овог члана 23. ЗУС прописано је да, изузетно, странка из
управног поступка може тражити од суда одлагање извршења управног акта и пре
подношења тужбе: 1) у случају хитности; 2) када је изјављена жалба која по закону
нема одложно дејство, а поступак по жалби није окончан (друга варијанта привремене
мере пред Управним судом). По захтеву за одлагање извршења суд одлучује решењем,
најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева.
Следствено, налазимо да у оваквој ситуацији надзираном субјекту у поступку
инспекцијског надзора (странка у управном поступку), ако другостепени орган не
одлучи по жалби и предлогу за одлагање извршења побијаног решења, на
располагању стоје следеће опције које је потребно размотрити према чињеничном
стању ствари у питању и хитности (приоритету) предмета:
1) подношење образложене формалне тзв. пожурнице надлежном органу за
одлучивање по предлогу за одлагање извршења решења и жалби, и то без одлагања
или по истеку ванредног стања или по истеку ванредног стања и периода од онолико
дана колико је остало за одлучивање по жалби у тренутку наступања ванредног стања
(нпр. пре ванредног стања је протекло 25 дана, чиме је остало још 35 дана законског
рока за одлучивање по жалби) или по истеку ванредног стања, периода од онолико
дана колико је остало за одлучивање по жалби у тренутку наступања ванредног стања
и 30 дана после тога;
2) ако по истеку ванредног стања, периода од онолико дана колико је остало за
одлучивање по жалби у тренутку наступања ванредног стања и 30 дана после тога,
након подношења тзв. пожурнице другостепени орган не би одлучио ни по овом
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накнадном захтеву у додатном року од седам дана – субјекат би био овлашћен да
поднесе Управном суду тужбу због ћутања управе;
3) подношење без одлагања, тј. за време трајања ванредног стања - захтева за
одлагање извршења првостепеног управног акта Управном суду, у складу са чланом
23. став 3. ЗУС и Упутством председнице Управног суда о раду Управног суда за време
ванредног стања, у коме би странка истакла хитност, односно нарочита хитност
предмета, укључујући тешко надокнадиву штету до које долази, односно може доћи,
и да је изјављена жалба која по закону нема одложно дејство, а поступак по жалби није
окончан, нити је орган одлучио по предлогу за одлагање извршења првостепеног
решења, који је претходно поднет другостепеном органу, а који поступак је хитан
према члану 202. став 6. ЗУП. Од Управног суда субјекат би тражио одлагање
извршења решења до окончања поступка по жалби пред другостепеним органом.

7. Кажњива дела
7.1. Како поступа инспекција након што јој буде достављен записник друге
инспекције, која је у надзору над одређеним субјектом утврдила неправилности за
које је задужена прва инспекција, који акт саставља и да ли може да, непосредно на
основу примљеног записника, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка?
Чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је, поред осталог, да ако
инспектор нађе да је надзирани субјекат повредио закон или други пропис чију
примену надзире друга инспекција, дужан је да, према свом знању и искуству, о стању
које је затекао састави записник, којег без одлагања прослеђује инспекцији у чијем
делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани субјекат, ради
предузимања радњи и мера из делокруга те инспекције, односно вршења заједничког
инспекцијског надзора или сарадње у обављању послова.
Мишљења смо да инспекција у чијем делокругу су питања повреде закона или другог
прописа утврђена у достављеном записнику,
након што добије тај записник од друге
инспекције у коме је констатована повреда
закона или другог прописа од стране
надзираног субјекта, не подноси непосредно на
основу овог примљеног записника захтев за
покретање прекршајног поступка, код основане
сумње да је извршен прекршај, него је потребно
да спроведе сопствени поступак инспекцијског
надзора у коме ће сачинити записник и на
основу њега, када утврди, односно потврди
основану сумњу на постојање прекршаја, подноси захтев за покретање прекршајног
поступка.
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Инспекција, дакле, поводом записника достављеног од друге инспекције сачињава
сопствени записник, а не у службену (за)белешку, како се то понекад јавља у пракси.
Наиме, Закон о општем управном поступку у члану 63. став 1. прописује да се записник
саставља о усменој расправи, другој важнијој радњи у поступку и о важнијим усменим
изјавама странака, других учесника у поступку и трећих лица. У одредбама Закона о
општем управном поступку у којима се уређује, односно помиње службена
(за)белешка, она се везује за административно-техничко бележење података, управне
(административне) радње и поједине радње вођења поступка, а у члану 142. овај
закон уређује решење у виду забелешке на спису, прописујући да решење може да
садржи само диспозитив у виду забелешке на спису ако се у мање значајним
једностраначким управним стварима усваја захтев странке, а не дира у јавни интерес
или интерес трећих лица и ако друкчије није прописано. Закон о инспекцијском
надзору у члану 35. став 1. прописује да инспектор сачињава записник о
инспекцијском надзору, осим у службеној саветодавној посети, где сачињава
службену белешку, а у којој, ако се за пропуст, недостатак или неправилност коју је
установио у овој посети сматра да представља прекршај - не подноси захтев за
покретање прекршајног поступка; у другим одредбама, Закон о инспекцијском
надзору службену белешку. такође, везује за административно-техничко бележење
података, управне (административне) радње и поједине радње вођења поступка.
Закон о прекршајима у члану 179. став 2. као овлашћене подносиоце захтева за
покретање прекршајног поступка одређује, поред осталог, инспекторе у надзору над
извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени. Према томе, у складу са
одредбама Закона инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку, у
вези са Законом о прекршајима, записник се саставља за важније радње у поступку,
где засигурно спада и утврђивање незаконитости, односно неправилности и пропуста
за који постоји основана сумња да је прекршај, тј. откривање прекршаја у поступку
инспекцијског надзора и његово писано бележење ради доказивања у прекршајном
поступку, док се службена (за)белешка саставља за мање важне радње, када се не дира
у јавни интерес, где не би спадало откривање прекршаја. У суштини, дакле, о
извршеном надзору и откривеном прекршају - инспектор саставља записник, а о мање
важним радњама у поступку - службену (за)белешку.
Инспекцијски надзор, који инспекција спроводи поводом записника друге инспекције,
не мора нужно да значи излазак инспектора на терен (теренски надзор), јер овај
надзор може бити у целини канцеларијски и извршио би се увидом у записник који је
доставила друга инспекција, као и, по потреби, увидом у податке који се воде у
службеним евиденцијама, те, по потреби, утврђивањем општепознатих чињеница и
чињеница које су познате тој инспекцији, односно том органу. Ово извођење доказа и
утврђивање чињеница ће инспекција констатовати у свом записнику, на основу кога
изриче управне мере и подноси захтев за покретање прекршајног поступка, када
утврђено чињенично стање пружа основ за то, а свој записник и примљени записник
друге инспекције приложиће захтеву који подноси прекршајном суду као доказе.
Према томе, схватање смо да је потребно да, у процесном смислу, инспекција изведе
доказ увидом у јавну исправу - записник друге инспекције и утврди чињенице које ће
констатовати у свом записнику. Зависно од конкретних околности и потребе
утврђивања чињеница за доношење одлуке, инспектор, дакле, може да изврши увид
и у податке који се воде у службеним евиденцијама, као и да утврди општепознате
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чињенице и чињенице које су познате тој инспекцији, односно том органу. Разумемо
да је потребно да инспекција овако поступи како би се испуниле процесне
претпоставке и у свему осигурала правна ваљаност - законитост доказа у
прекршајном поступку. Да ли ће, поред канцеларијског, бити потребан и теренски
надзор, односно још неке радње доказивања, које уместо непосредног одлучивања у
складу са чланом 104. Закона о општем управном поступку изискују вођење испитног
поступка у складу са чланом 106. став 1. Закона о општем управном поступку, којим је
прописано да се испитни поступак води ако у поступку непосредног одлучивања не
могу да се утврде чињенице које су од значаја за поступање у управној ствари или ако
странкама мора да се пружи прилика да се изјасне ради заштите њихових права и
правних интереса, зависи од тога да ли има сврхе и потребе да инспектор у оваквим
случајевима спроводи теренски надзор – ту би спадала питања попут: да ли се,
објективно и искуствено посматрано, ситуација на терену извесно променила, да ли
ће инспектор затећи на лицу места оно стање које је затекао инспектор друге
инспекције (нпр. нема непријављеног радника и сл), као и од садржине и потпуности
достављеног записника друге инспекције, која је претходно спровела теренски
надзор.
Према нашем мишљењу, сагласно изложеном, канцеларијски инспекцијски надзор
поводом достављеног записника друге инспекције може се спровести у поступку
непосредног одучивања, у коме се од странке се не узима изјава и не води испитни
поступак, односно без изјашњавања странке, у складу са чланом 104. и чланом 11. став
2. Закона о општем управном поступку. Тим одредбама је, између осталог, прописано
да орган може непосредно да одлучи о управној ствари ако је чињенично стање
утврђено на основу чињеница и доказа које је странка изнела у захтеву или на основу
општепознатих чињеница или чињеница које су познате органу, односно ако
чињенично стање може да се утврди на основу података из службених евиденција, а
странка не мора да се изјасни ради заштите њених права и правних интереса, као и да
се у поступку непосредног одлучивања од странке не узима изјава и не води испитни
поступак, те да се без претходног изјашњавања странке може одлучити само када је
то законом дозвољено. Такође смо мишљења да се налог за инспекцијски надзор може
доставити надзираном субјекту истовремено са записником који се сачињава поводом
достављеног записника друге инспекције. Налазимо да инспекција поступа на овај
начин с обзиром да је друга инспекција претходно покренула и спровела поступак
теренског инспекцијског надзора, у коме је учествовао и изјаснио се надзирани
субјекат и у коме је та инспекција предузела потребне радње у поступку, извела
доказе и нашла да је надзирани субјекат повредио закон, односно други пропис чију
примену не надзире та инспекција, па је о стању које је затекала саставила записник,
којег је доставила инспекцији у чијем делокругу је делатност коју обавља, односно
активност коју врши надзирани субјекат, ради предузимања радњи и мера из
делокруга ове инспекције. Алтернативно, поступак би се спровео без налога за
инспекцијски надзор, када је то у складу са чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском
надзору, односно чланом 33. став 4. или чланом 33. став 4. у вези са ставом 3. Закона о
инспекцијском надзору, зависно од предмета инспекцијског надзора и конкретних
околности, у ком случају би се то навело у записнику.
За инспекцију која је извела доказе и сачинила записник, који је потом доставила
инспекцији у чијем делокругу су питања из записника, налазимо да се може
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уподобити органу који пружа правну помоћ из члана 117. Закона о општем управном
поступку, с тим што то не чини по захтеву - молби другог органа као замољени орган,
него по службеној дужности, у складу са чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском
надзору. Чланом 117. Закона о општем управном поступку прописано је да орган који
води поступак, по службеној дужности или на предлог странке, може да одлучи да се
доказни поступак изведе пред замољеним органом, ако је извођење доказа пред
органом који води поступак неизводљиво или скопчано са несразмерним трошковима
или великим губитком времена. Орган који пружа правну помоћ не може, у оквиру
пружања правне помоћи, да утврђује чињенице (чињенично стање) уместо органа
коме се пружа правна помоћ. Правна помоћ ограничава се на спровођење радњи у
поступку, где је најважније извођење доказа (увиђај - теренски надзор, саслушање
сведока, саслушање странке , увид у исправе и др.), док се утврђивање чињеничног
стања на основу доказа и доношење одлуке у управном поступку у складу са
прописима препушта органу коме је правна помоћ пружена.
Налазимо да је записник друге инспекције инспектор примио у складу са чланом 30.
став 1. Закона о инспекцијском надзору у вези са смислом члана 117. Закона о општем
управном поступку, а цени га као доказ - јавну исправу у коју врши увид, у складу са
чланом 118. Закона о општем управном поступку. Чланом 118. став 1. Закона о општем
управном поступку прописано је да је јавна исправа - исправа коју је у прописаном
облику издао орган, у границама своје надлежности. Записник који је доставила друга
инспекција у складу са чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору испуњава
ове услове прописане за јавну исправу, јер је друга инспекција, на основу овог члана,
надлежна да састави записник (акт у прописаном облику) са налазом да је надзирани
субјекат повредио закон или други пропис чију примену надзире инспекција у чијем
делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани субјекат.
Овим одредбама, према томе, направљена је разлика између надлежности и делокруга
инспекција.
Инспектор би у свом записнику навео да одређује извођење доказа увидом у јавну
исправу - записник друге инспекције, тј. читањем записника са одговарајућим
идентификационим елементима и подацима и увидом у прилоге ако их записник
садржи, након чега би сажето препричао које чињенице утврђује на основу тог
записника, као јавне исправе која доказује оно што се у њој утврђује, сагласно члану
118. став 2. Закона о општем управном поступку. У записнику би инспектор навео и
чињенице утврђене увидом у податке који се воде у службеним евиденцијама, као и
утврђене општепознате чињенице и чињенице које су познате тој инспекцији,
односно том органу, ако их је предузео, односно уутврдио ради потпуног и правилног
утврђивања чињеничног стања, те одредио мере за отклањање незаконитости, ако из
налаже овим записником.
Будући да, сагласно члану 63. став 4. Закона о општем управном поступку, записник
који је сачињен сагласно пропису представља јавну исправу и доказ о току и садржини
предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на које је стављена примедба,
инспектор би ваљало да претходно прибави информацију од инспекције која
доставља записник да ли је надзирани субјекат ставио примедбе на записник и ако
јесте - да ли се примедбе односе и на део садржине записника у његовом делокругу, да
ли је одлучено по тим примедбама и како је одлучено. Ако су стављене примедбе,
требало би да прибави те примедбе и одлуку друге инспекције по примедбама. Ако су
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примедбе стављене и на део који се тиче његовог делокруга, а по којима није
одлучено, онда би ваљало сачекати одлуку по примедбама. Могуће је да друга
инспекција у целини одлучује по примедбама, када се примедбе односе на радње
предузете у поступку и начин прибављања доказа, а могуће је да о примедбама - оним
које се односе на питања из њеног делокруга - одлучује инспекција којој је достављен
записник, јер се примедбе односе на суштину ствари и чињенице која се утврђују
помоћу изведеног доказа, односно надзирани субјекат у примедбама износи нове
чињенице и подноси нове доказе, које треба да оцени инспекција у чијем је то
делокругу. Налазимо да би инспектор и овај део о примедбама образложио у свом
записнику, односно сачинио допуну записника - ако је посреди случај из цлана 36. став
4. Закона о инспекцијском надзору, којим је прописано да ако су у примедбама на
записник изнете нове чињенице и нови докази, због којих треба изменити чињенично
стање које је утврђено у записнику или друкчије правне и друге оцене, инспектор о
томе саставља допуну записника, на коју се не може ставити примедба.
7.2. Како из правног промета уклонити прекршајни налог који је уручен, јер је
инспектор утврдио да није заснован на правилно утврђеним чињеницама, или је у
оваквим ситуацијама, када постоји сагласност обе стране о погрешно утврђеном
чињеничном стању, могуће само судско одлучивање?
.
Закон о прекршајима у члану 167. прописује да се прекршајни поступак покреће
решењем суда на основу захтева за покретање прекршајног поступка или издатог
прекршајног налога поводом кога је поднет захтев за судско одлучивање. Следствено,
разумевања смо да само издавање прекршајног налога, односно поступак у коме се то
чини представља предпрекршајни поступак (поступак који претходни прекршајном
поступку). На овај поступак би се, налазимо, супсидијарно и сходно примењивала
правила управног поступка која уређују управни акт - решење, а у складу са чланом 3.
став 1. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да се овај закон
примењује на поступање у свим управним стварима. У прилог томе говоре и одредбе
члана 171. став 1. тачка 5), члана 173. став 2, члана 175. став 3. и члана 176. став 3.
Закона о прекршајима, којима се уређује када прекршајни налог постаје коначан и
извршан, што су својства управног акта - решења, сагласно одредбама Закона о
општем управном поступку - чланом 176. став 1. Закона о општем управном поступку
одређено је да коначно решење - решење против којег не може да се изјави жалба, а
чланом 190. истог закона уређује се извршност решења. У смислу реченог, члан 172.
став 5. Закона о прекршајима садржи и одређено упућивање на Законом о општем
управном поступку, прописивањем да ако је лице за кога се сматра да је учинило
прекршај одсутно и када околности откривања или природа прекршаја то захтевају,
достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе
овлашћеног органа, у складу са одредбама о достављању из закона који уређује општи
управни поступак.
Закон о прекршајима не уређује ситуацију када је дошло до погрешног издавања
прекршајног налога, што је неспорно за обе стране – за лице против кога се издаје
прекршајни налог и за овлашћено службено лице (инспектора). Закон о прекршајима
уређује, поред осталог, прихватање одговорности, а од правних средстава против
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прекршајног налога предвиђа само захтев за судско одлучивање. Налазимо да
примена захтева за судско одлучивање, као правног средства против прекршајног
налога, подразумева да постоји спор међу странама око чињеничног стања, односно
да ли је учињен прекршај, односно око прекршајне одговорности. Како у конкрентом
случају нема спора, односно постоји сагласност странке и овлашћеног инспектора око
чињеничног стања, мишљења смо да је потребно да инспекција издати прекршајни
налог уклони из правног промета. Сматрамо да се основ за то налази у наведеним и
следећим одредбама.
Чланом 141. став 5. Закона о општем управном поступку предвиђено је да жалба може
да се изјави усмено на записник код органа против чијег решења се изјављује, па
налазимо да би се изјава овог лица против којег је издат прекршајни налог, сходном и
супсидијарном применом Закона о општем управном поступку на предпрекршајни
поступак издавања прекршајног налога, имала уподобити жалби изјављеној на овај
начин. Чл. 162 – 167. Закона о општем управном поступку уређено је поступање
првостепеног органа по жалби. Чланом 163. овог закона уређено је поништавање
побијаног решења од стране првостепеног органа, прописивањем да првостепени
орган поништава побијано решење ако оно садржи неки од разлога за поништавање
из члана 183. став (1) тач. 1)-6) овог закона. С тим у вези, члан 183. у ставу 1. тач. 3) и
6) прописује ће се у целини или делимично поништити коначно решење ако његово
извршење уопште није могуће или ако садржи неправилност која је по изричитој
законској одредби предвиђена као разлог ништавости. Следом, у складу са чланом
171. Закона о општем управном поступку, погрешно или непотпуно утврђено
чињенично стање представља разлог за поништавање решења.
7.3. Од када тече рок за застарелост прекршаја због неизвршења прописане обавезе у
одређеном, прописаном периоду?
Застарелост прекршаја рачуна се, у
складу са чланом 84. став 1. Закона о
прекршајима, од извршења прекршаја,
тј. од дана када је прекршај учињен или
када је пропуштено дужно чињење, без
обзира када је последица наступила. Ово
је у складу са чланом 11. Закона о
прекршајима, којим је прописано да је
прекршај извршен у време када је
учинилац радио или био дужан да ради, без обзира када је последица наступила. Када
се дужно чињење, тј, испуњење одређене обавезе везује за одређени период времена
– одређени рок, застарелост почиње да тече првог дана након протека тог рока у коме
је постојала обавеза, што је сагласно правилу о рачунању рокова из члана 137. став 2.
Закона о прекршајима. Неизвршењем обавезе у прописаном року дошло је до
извршења прекршаја, па од протека тог рока, тј. од првог наредног дана по истеку рока
за испуњење обавезе тече и рок застарелости овог прекршаја. У захтеву за покретање
прекршајног поступка потребно је да инспектор (овлашћени подносилац захтева)
наведе датуме почетка и истека рока у коме је постојала обавеза.
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Ако, пак, обавеза (дужно чињење) није везана за одређени рок, него постоји стална,
непрекидна обавеза, а коју надзирани субјекат не испуњава, тада рок застарелости
прекршаја почиње да тече од дана откривања прекршаја у инспекцијском надзору
(који је и време извршења прекршаја). Овај правни став заузет је на Другој седници
свих судија Вишег прекршајног суда од 22.03.2010. године. У овом случају ради се о
трајном, а не једнократном прекршају, па се, саобразно томе, одређује и рачуна рок
застарелости прекршаја. Инспектор ће у захтеву за покретање прекршајног поступка,
сагласно изведеним доказима и утврђеним чињеницама, односно чињеницама које су
у складу са законом учињене вероватним, навести датум, односно време када је
почела обавеза и датум када је прекршај откривен.
7.4. Да ли је Управа за пољопривредно земљиште, поред пољопривредне инспекције,
овлашћена да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног
лица у надлежном органу јединице локалне самоуправе због недоношења годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта?
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон – у даљем тексту: ЗоПЗ) у
члану 60. ст. 2. и 4. прописује да се пољопривредно земљиште у државној својини
користи према годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, најкасније до
31. марта текуће године, уз сагласност министарства надлежног за послове
пољопривреде. Чланом 87. тачка 1) овог закона у вези са чланом 17. став 2. Закона о
прекршајима прописан је прекршај за одговорно лице у надлежном органу ако не
донесе годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, супротно одредби члана 60. став 4. ЗоПЗ.
Чланом 81. и 82. став 1. ЗоПЗ прописано је да надзор над спровођењем овог закона и
прописа донетих на основу њега, осим извођења геодетско-техничких радова у
поступку комасације, врши министарство надлежно за послове пољопривреде, а
инспекцијски надзор ово министарство врши преко републичког пољопривредног
инспектора.
Закон о прекршајима у члану 179. прописује да захтев за покретање прекршајног
поступка подноси овлашћени орган или оштећени, те да су овлашћени органи: органи
управе, овлашћени инспектори, јавни тужилац и други органи и организације, које
врше јавна овлашћења у чију надлежност спада непосредно извршење или надзор над
извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени. Дакле, неопходно је да је у
питању орган у надлежност спада непосредно извршење или надзор над извршењем
прописа у којем је предвиђен прекршај. Неспорно је да је за подношење захтева за
покретање прекршајног поступка, тј. за иницирање прекршајног поступка за
прекршаје прописане у ЗоПЗ, међу које спада и прекршај за недоношење годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, овлашћена
пољопривредна инспекција.
Делокруг министарства надлежног за послове пољопривреде - Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде уређен је чланом 5. Закона о
министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др.
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закон и 62/2017), којим је у ставу 1. прописано да ово министарство бавља послове
државне управе који се односе на, између осталог, заштиту и коришћење
пољопривредног земљишта, а у ставу 2. да ово министарство бавља послове државне
управе који се односе на управљање пољопривредним земљиштем у државној
својини; успостављање и вођење информационог система о пољопривредном
земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и праћење
реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у Републици Србији; праћење израде Пољопривредне основе Републике
Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица
локалне самоуправе, као и друге послове одређене законом.
Чланом 28. ст. 1. и 2. Закона о државној управи прописано је да министарство може да
има један или више органа управе у свом саставу (орган у саставу), који се образује за
извршне, односно инспекцијске и с њима повезане стручне послове, ако њихова
природа или обим захтевају већу самосталност од оне коју има сектор у министарству.
Закон о државној управи у члану 29. прописује да су врсте органа у саставу: управе,
инспекторати и дирекције, те да се управа образује за извршне и с њима повезане
инспекцијске и стручне послове.
У смислу члана 179. Закона о прекршајима, у ЗоПЗ код послова Управе за
пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа) у чл. 77а и 77б, у вези са чланом
5. став 2. Закона о министарствима и чл. 28. и 29. Закона о државној управи, утврђено
је да се Управа, која је орган у саставу министарства надлежног за послове
пољопривреде (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) образује
ради обављања стручних послова у области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и управљања пољопривредним земљиштем у државној
својини, те да, између осталог, обавља следеће послове: управља пољопривредним
земљиштем у државној својини; успоставља и води информациони систем о
пољопривредном земљишту Републике Србије; расподељује средства за извођење
радова и прати реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за Републику Србију; обавља и друге послове из области
планирања, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Унутар
организационе структуре Управе образована је ужа организациона јединица - Група
за поступање у судским и управним поступцима, која обавЉа послове који се односе
на, између осталог, предузимање свих процесних радњи у складу са законом у судским
споровима и другим поступцима из надлежности суда и сарадњу са правосудним и
прекршајним органима.
Према нашем мишљењу, имајући у виду да надзор над спровођењем овог ЗоПЗ и
прописа донетих на основу њега врши министарство надлежно за послове
пољопривреде – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Управа
је орган у саставу овог министарства, у чију надлежност спада непосредно извршење
и надзор над извршењем ЗоПЗ у делу годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, као и друго што је изложено у овом одговору,
произлази да је за подношење захтева за покретање прекршајног поступка за
прекршај који се састоји у недоношењу годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта [члан 87. тачка 1) ЗоПЗ], поред
пољопривредне инспекције (Сектор пољопривредне инспекције у Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде), надлежна, односно овлашћена и Управа.
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7.5. Да ли је Јавно водопривредно предузеће, поред водне инспекције, овлашћено да
поднесе пријаву за привредни преступ или кривичну пријаву или прекршајну пријаву
против власника и корисника водног земљишта и водних објеката због тога што на
водном земљишту гради објекте или предузме неку од радњи супротно забранама из
Закона о водама?
Чланом 23. Закона о водама, прописано је да под управљањем водним објектима у
јавној својини, у смислу овог закона, сматра се изградња, реконструкција, санација и
одржавање (редовно и инвестиционо) водних објеката на водном земљишту, вршење
права инвеститора у име Републике Србије, односно аутономне покрајине,
унапређивање, чување и старање о њиховом наменском коришћењу. Јавно
водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење водотока и за
заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима за одводњавање, који су у
јавној својини. Поред објеката из става 1. овог члана, јавно водопривредно предузеће
управља и бранама са акумулацијама, водним објектима за заштиту од ерозија и
бујица на сливовима акумулација ,преводницама на каналима и системима за
наводњавање који су у јавној својини, осим
објеката која су правна лица изградила за своје
потребе.
Закон о прекршајима у члану 179. прописује да
захтев за покретање прекршајног поступка
подноси овлашћени орган или оштећени, те да
су овлашћени органи: органи управе,
овлашћени инспектори, јавни тужилац и други
органи и организације, које врше јавна
овлашћења у чију надлежност спада
непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји
предвиђени. Дакле, неопходно је да је у питању орган у надлежност спада непосредно
извршење или надзор над извршењем прописа у којем је предвиђен прекршај.
Неспорно је да је за подношење пријава, тј. за иницирање пријава за кажњива дела
прописане у Закону о водама, међу које спадају и повреде одредаба Закона о водама.
Имајући у виду да надзор спровођењем одредаба Закона о водама и прописа донетих
на основу овог закона врши Министарство преко инспектора надлежног за послове
водопривреде, а да управљање водама Република Србија остварује преко
Министарства и других надлежних министарстава, органа аутономне покрајине,
органа јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа, мишљења
смо да поред водне инспекције, надлежна, односно овлашћено је и јавно
водопривредно предузеће.
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8. Посебна питања инспекцијског надзора у одређеним
областима (секторима)
8.1. Да ли пореска инспекција контролише предузетника, односно предузетничку
радњу која је затворена, а ПИБ „угашен“?
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (ЗПППА) у члану 12. ст. 1. и 2.
утврђује да је порески обвезник - порески дужник који је обавезан да плати порез,
односно споредно пореско давање, а порески дужник је физичко или правно лице које
дугује одређену радњу из порескоправног односа из члана 10. овог закона, којим је
уређена садржина порескоправног односа. С тим у вези, чланом 10. став 1. тачка 1)
ЗПППА прописано је да је порескоправни однос - однос јавног права који обухвата
права и обавезе у пореском поступку Пореске управе с једне и физичког, односно
правног лица, с друге стране, којим се уређује обавеза плаћања пореза, обавеза
обезбеђења пореске обавезе и обавеза плаћања споредних пореских давања од стране
физичког, односно правног лица и право Пореске управе да захтева испуњење ових
обавеза. Чланом 18. став 1. ЗПППА прописано је да обавеза плаћања пореза из члана
10. став 1. тачка 1) овог закона (пореска обавеза) представља дужност пореског
обвезника да плати утврђени порез, под условима прописаним овим законом или
другим пореским законом.
Чланом 83. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да је предузетник пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода
и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији.
Чланом 29. став 7. ЗПППА прописано је да орган, организација или друго лице
надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност не може
брисати лице из прописаног регистра без доказа о престанку пореских обавеза,
односно брисању из евиденције прописане пореским законом који издаје надлежни
порески орган, не старијег од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из
прописаног регистра.
Закон о привредним друштвима у члану 91. ст. 1 – 4. прописује да предузетник губи
својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката. Брисање
предузетника из регистра врши се због престанка обављања делатности.
Предузетник престаје са обављањем делатности одјавом или по сили закона.
Предузетник одјаву не може извршити са даном који је ранији од дана подношења
пријаве о престанку рада надлежном регистрационом органу.
Инструкцијом за поступање у поступку издавања пореског уверења у вези примене
одредбе члана 29. став 6. (сада став 7.) Закона о пореском поступку и пореској
администрацији број: 437-00-27/2013-Д00000 од 1.8.2013. године предвиђено је да
организационе јединице Пореске управе (ОЈПУ) издају документ којим се потврђује
да порески обвезник нема неизмирених пореских обавеза евидентираних у пореском
рачуноводству на дан издавања истог, а на основу захтева пореског обвезника. Пре
издавања наведеног документа, ОЈПУ су дужне да изврше увид у аналитичке картице
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и другу евиденцију којом располаже порески орган. Образац овог пореског уверења је
саставни део ове инструкције.
Према томе, предузетник је одјавом и
брисањем из Регистра привредних друштава,
који води Агенција за привредне регистре,
изгубио то својство (својство предузетника).
Он не би могао да буде брисан из овог
регистра да има неизмирених пореских
обавеза, односно не би му могло бити издато
пореско
уверење
да
у
пореском
рачуноводству
Пореске
управе
нема
утврђене, а неизмирене пореске обавезе по
основу обављања регистроване делатности
на дан издавања овог уверења, које је услов за брисање из Регистра привредних
друштава.
Брисањем из Регистра привредних друштава предузетник је изгубио то својство, као
и својство пореског обвезника, јер нема неизмирених пореских обавеза. Тиме се над
овим предузетником, према нашем мишљењу, не може по службеној дужности
покренути нити водити поступак пореске контроле.
8.2. Ко сноси трошкове уништења небезбедне хране по налогу ветеринарског
инспектора?
Закон о инспекцијском надзору у члану 28. став 5. прописује да инспектор може
изрећи и другу посебну меру наредбе, забране или заплене (нпр. мера уништавања
предмета), кад је то одређено посебним законом.
Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019) у члану 74.
став 1. тачка 3) прописује да је у вршењу послова из члана 73. овог закона (којим су
уређена права и дужности надлежног инспектора) надлежни инспектор
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – где припадају и
ветеринарски инспектори, запослени у Управи за ветерину, као органу у саставу овог
министарства - овлашћен и дужан да нареди уништавање хране и хране за животиње
која није безбедна на прописан начин. Ова мера налаже се решењем надлежног
инспектора
У складу са чланом 44. став 1. Закона о општем управном поступку (ЗУП), странка у
управном поступку је првенствено правно лице чија је управна ствар предмет
управног поступка. Сагласно Закону о инспекцијском надзору, странка у поступку
инспекцијског надзора, као врсти управног поступка, према којој се врши
инспекцијски надзор је надзирани субјекат, који је одређен као, између осталог,
правно лице чије пословање и поступање се надзире. Надзирани (контролисани)
субјект, односно странка у поступку службене контроле, односно ветеринарског
инспекцијског надзора који за предмет има безбедност хране („прехрамбених
производа“) је субјект у пословању храном и/или храном за животиње. Закон о
безбедности хране одређује субјекта у пословању храном као, поред осталог, правно
лице, које је одговорно за испуњење законских услова за пословање храном којом
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управља, а субјекта у пословању храном за животиње као, поред осталог, правно лице,
које је одговорно за испуњење законских услова за пословање храном за животиње
којом управља.
Када ветеринарски инспектор нареди контролисаном субјекту меру нешкодљивог
уништавања небезбедних производа, након чега следи извршење – превоз
небезбедних производа од стране јавног предузећа ради уништавања, њихова предаја
уз потврду и њихово нешкодљиво уништавање (у овлашћеној депонији, производном
погону итд.) – тада се ради о извршењу решења непосредном принудом, а
контролисани субјекат има својство извршеника, као лица које је обавезано да испуни
неку обавезу и према коме се спроводи извршење. ЗУП у члану 200. став 2. прописује
да се непосредна принуда примењује и ако извршење друкчије не може да се спроведе
у потребном року, а природа обавезе то дозвољава и пропис не забрањује.
Контролисани субјекат је извршеник и природа његове обавезе је таква, из разлога
заштите јавног интереса – неопходности предузимања хитних мера (мера које не трпе
одлагање) ради заштите здравља људи, односно животиња, да се извршење мора
спровести непосредном принудом.
Имајући у виду да је посреди поступак извршења решења, на питање трошкова који
настају спровођењем мере уништавања примењују се одредбе ЗУП којим се уређују
трошкови извршења са сходном применом одредаба овог закона о трошковима
поступка.
У члану 196. став 5. ЗУП прописује да трошкове извршења сноси извршеник, о чему се
по завршетку извршења доноси допунско решење.
Чланом 86. став 3. ЗУП прописано је да ако је поступак покренут по службеној
дужности, трошкове поступка претходно сноси орган, ако законом није друкчије
предвиђено. Притом, члан 85. став 2. ЗУП предвиђа да орган сноси трошкове поступка
који је покренут по службеној дужности и повољно окончан по странку, ако законом
није друкчије предвиђено, одакле следи да трошкове поступка који је покренут по
службеној дужности (нпр. поступак службене контроле, односно ветеринарског
инспекцијског надзора) који је неповољно окончан по странку (изречене су јој
управне мере, односно наложене обавезе) сноси странка према којој је поступак вођен.
Према општем режиму из ЗУП, странка коначно сноси трошкове поступка који је по
њу неповољно окончан, с тим да трошкове поступка претходно сноси орган, ако
законом није друкчије предвиђено.
Чланом 74. став 5. Закона о безбедности хране прописано је да трошкови настали
спровођењем мере уништавања хране и хране за животиње која није безбедна падају
на терет странке.
Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019
– даље: Закона о буџету) у оквиру раздела: 24 Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Глава 24.2 Управа за ветерину, програм: 0109 Безбедност
хране, ветеринарска и фитосанитарна политика, програмска активност/пројекат:
0003 Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског порекла
предвиђа буџетска средства на име плата, додатака и накнада запослених (зараде),
социјалних доприноса на терет послодавца, накнада трошкова за запослене и
трошкова путовања, не предвиђајући буџетска средства Управе за ветерину која би
била намењена за трошкове извршења управних мера уништавања небезбедне хране
и хране за животиње.
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Према томе, из Закона о безбедности хране, као посебног закона, који има предност у
примени, произлази да трошкови настали спровођењем мере уништавања
небезбедне пошиљке хране и хране за животиње, коју је наредио ветеринарски
инспектор, падају на терет странке – субјекта у пословању храном и храном за
животиње, без претходног сношења трошкова од стране органа. Притом, и сам ЗУП,
као општи закон то изричито дозвољава, одредницом у члану 86. став 3: „ако законом
није друкчије предвиђено“ (у овом случају, предвиђено је Законом о безбедности
хране). У овом смислу, Закон о буџету не предвиђа буџетска средства Управе за
ветерину на име трошкова који настају извршењем управних мера уништавања
небезбедне хране, као хитне мере којом се штити јавни интерес.
Налазимо да је ветеринарски инспектор, сагласно наведеном законском основу, донео
решење у делу који се односи на трошкове превоза небезбедне хране који настану
спровођењем управне мере нешкодљивог уништавања овакве хране, којим је одредио
да трошкови превоза падају на терет контролисаног правног лица, а јавно предузеће,
сагласно решењу које је донео инспектор, превезло је небезбедне производе ради
њиховог нешкодљивог уништавања и, на име услоге/трошкова превоза, издало
фактуру правном лицу коме је изречена управна мера уништавања производа.
Фактура свој основ има у законској облигацији (за разлику од већине фактура које
проистичу из уговора), тј. из законом утврђених чињеница, односно настаје
непосредно на основу закона, што је сагласно члану 1. Закона о облигационим
односима, којим је прописано да се тим законом уређују облигациони односи који
настају из уговора, проузроковања штете, стицања без основа, пословодства без
налога, једностране изјаве воље и других законом утврђених чињеница, а ове
законске чињенице утврђене су у решењу инспектора.
Правно лице, које је надзирани (контролисани) субјект и од кога је у поступку
службене контроле, односно ветеринарског инспекцијског надзора одузета
небезбедна храна ради њеног уништавања дужно је да сноси трошкове превоза ове
небезбедне хране ради њеног уништавања. Ако ово правно лице не измири дуг по
основу трошкова превоза јавном предузећу, које је превезло небезбедну храну ради
уништавања, јавно предузеће има право да покрене поступак извршења ради наплате
свог потраживања.
ЗУП у члану 191. прописује да се решење извршава ради остваривања новчаних или
неновчаних обавеза, при чему се неновчане обавезе извршавају управним путем
(управно извршење), а новчане обавезе - судским путем (судско извршење) ако
законом друкчије није одређено.
Закон о извршењу и обезбеђењу (ЗИО) у члану 52. став 2. тачка 4) одређује
веродостојну исправу као рачун (фактуру) домаћег или страног лица, са отпремницом
или другим писменим доказом о томе да је извршни дужник обавештен о његовој
обавези. У складу са овом дефиницијом веродостојне исправе, мишљења смо да би
правном лицу које је дужник, јавно предузеће, као поверилац, по оспоравању и
враћању испостављених рачуна (фактура), доставило обавештење или опомену или
писмено другог назива (писмени доказ) у коме се дужник обавештава о његовој
обавези, која проистиче из закона и утврђена је у решењу инспектора, а које писмено
би било достављено уз рачун, ради доношења решења о извршењу на основу
веродостојне исправе. ЗИО у члану 53. прописује да је веродостојна исправа подобна
да се на основу ње донесе решење о извршењу на основу веродостојне исправе ако
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садржи податке о извршном повериоцу и извршном дужнику и предмет, врсту, обим
и доспелост обавезе извршног дужника. Ако доспелост обавезе не може да се утврди
из веродостојне исправе, извршни поверилац дужан је да уз веродостојну исправу
приложи писмени доказ да је извршном дужнику оставио накнадни рок да испуни
обавезу. Решење које је донео инспектор, у коме је утврђена законска облигација из
које потиче рачун (фактура), према нашем мишљењу, такође би било достављено уз
рачун, ради доношења решења о извршењу на основу веродостојне исправе.
Сагласно члану 196. став 5. ЗУП, инспектор по завршетку извршења доноси допунско
решење. У решењу којим је изречена мера нешкодљивог уништавања небезбедних
производа инспектор је утврдио да трошкови настали спровођењем ове мере падају
на терет надзираног субјекта (странке), а у допунском решењу, по завршетку
извршења, инспектор ће навести износ и врсту трошкова који су настали извршењем.
Јавно предузеће, у том смислу, обавештава инспектора о врсти и висини трошкова, са
достављањем фактуре, односно другог доказа (спецификација трошкова и др). Ово
допунско решење има деклараторни (утврђујући) карактер и оно се, према нашем
мишљењу, не би принудно извршавало као извршна исправа - извршна одлука донета
у управном поступку која гласи на новчану обавезу, сагласно члану 41. став 1. тачка 2)
и члану 42. став 2. ЗИО, него издата фактура, ако не би била добровољно плаћена.

8.3. Које радње послодавца представљају претњу отказом у условима ванредног
стања, односно ванредне ситуације и епидемије заразне болести?
У правном смислу, претња је стављање другом лицу у изглед неког зла, неке штете
коју ће претрпети. Претња се најчешће даје усмено – речима, али се може учинити и
писмени путем и конклудентно – одређеним гестовима, знацима, потезима, радњама
и сл. Различито зло, односно настанак различите штете може се стављати у изглед,
што укључује и штету која је подобна да доведе у питање егзистенцију неког лица, као
и његове породице. Да би претња била од правног значаја, неопходно је да буде
озбиљна и стварна, тако да заиста може да се оствари, тј. да дође до штетних
последица, које се дају на знање лицу коме се прети. За претњу у недозвољеном
(забрањеном) смислу захтева се да буде противправна. Када постоји основ за
стављање у изглед другом лицу да ће, према току ствари, доћи до неке штете, тада не
постоји претња у забрањеном смислу. У свакодневној комуникацији, претња се
неретко поистовећује или преплиће са упозорењем и опоменом.
У складу са чланом 180. Закона о раду (ЗоР), послодавац је дужан да пре отказа уговора
о раду у случају повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине (члан 179.
ст. 2. и 3. ЗоР), запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ
уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања
упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. У овом писаном упозорењу
послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују
на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење. Према
мишљењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, с обзиром на то
да је терет доказивања о наступању разлога за отказ на послодавцу, разлози морају да
буду необориви и аргументовани.
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Према нашем мишљењу, ако је посреди писано упозорење на постојање разлога за
отказ због повреде радне обавезе, односно непоштовања радне дисциплине, у складу
са условима и поступком из ЗоР (чл. 179. и 180.), није у питању претња отказом у
правном смислу речи. С тим у вези, послодавац може запосленом отказати уговор о
раду и због недоласка на посао ако постоји потреба непосредног обављања посла у
просторијама послодавац, односно није могуће обављати рад на даљину и ако су,
наравно, обезбеђени здравствено-хигијенски и безбедносни услови за рад, те ако је
општим актом послодавца или уговором о раду недолазак запосленог на посао уређен
као непоштовање радне дисциплине због које се може отказати уговор о раду,
сагласно члану 179. став 3. тачка 8) ЗОР, а пре отказа га упозорити на отказ уговора о
раду – ово упозорење, у правном смислу речи, не представља претњу отказом. Један
од разлога за упозорење запосленом пред отказ може бити некоришћење заштитне
опреме (опреме за личну заштиту на раду), односно њено ненаменско коришћење, као
облик повреде радних обавеза и нарушавања безбедносно-здравственог реда, који је
посебно актуелан у време епидемије заразне болести.
Чланом 179а ЗоР уређене су мере за непоштовање радне дисциплине, односно
повреду радних обавеза, тако да послодавац може запосленом за повреду радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине у смислу члана 179. ст. 2. и 3. овог закона
да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе,
односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да
престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, а у складу са тачком 3) овог члана,
изрећи опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом
отказати уговор о раду без поновног упозорења из члана 180. овог закона, ако у
наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање
радне дисциплине. Ова опомена са најавом отказа из члана 179а тачка 3) ЗоР, без
поновног упозорења, учињена под законским условима, не би се, у правном смислу
речи, могла оквалификовати као претња отказом.
Ако се ради о усменом стављању у изглед отказа из разлога повреде радне обавезе,
односно непоштовања радне дисциплине, то можемо оквалификовати као позив или
подсећање послодавца запосленом на уредно извршавање радних обавеза и током
ванредног стања, уз стављање у изглед могућности отказа у супротном.
Бојазан послодавца да ће смањење обима посла и пада прихода и пословних прилика
у условима епидемије заразне болести и ванредног околности, њиховог дужег
трајања, као и немогућност брзог пословног опоравка након престанка ванредних
услова, у даљем следу догађаја неминовно произвести давање отказа
запосленом/запосленима, што му/им саопштава, такође, не би могла бити
оквалификована као претња отказом у правном смислу.
Претња отказом је, пак, посреди као облик принуде (силе) без основа од стране
послодавца ка запосленом, због коришћења права од стране запосленог која му по
закону припадају, односно искоришћавањем, односно злоупотребом економски јаче
позиције послодавца (некада праћене изнуђеним, односно лажираним доказима о
неправилном и несавесном раду запосленог), а чиме се повређују положај и
достојанство запосленог и код њега изазива страх (као и различити облици душевних
патњи, који су, по правилу, пратилац ове појаве). Тада се ради о забрањеним радњама,
односно о „класичном“ облику злостављања на раду (мобингу), сагласно Закону о
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спречавању злостављања на раду. Овакве претње које представљају мобинг најчешће
се чине усменим (вербалним) путем.
У том светлу, мишљења смо да претњу отказом у правном смислу представља и
саопштавање од стране послодавца да ће запосленом/запосленима отказати уговор/е
о раду само зато што је проглашено ванредно стање, ванредна ситуација, односно
епидемија заразне болести и да је то, само по себи, довољно за отказ уговора о раду.
Притом, ако послодавац приморава, уцењује, инсистира, условљава запослене да под
претњом отказа раде у непрописаним, небезбедним, односно нехигијенским
условима, који могу довести до ширења заразне болести, односно другог облика
угрожавања безбедности и здравља на раду, у том случају, поред права запосленог да
поднесе захтев за заштиту права на безбедност и здравље на раду инспекцији рада
под условима из члана 33. став 3. ЗоБЗР, према нашем мишљењу постоји и кривична
одговорност послодавца, односно одговорних лица послодавца. Правна
квалификација ових кривичних дела варира, а наше схватање је да је у питању стицај
кривичних дела Непредузимање мера заштите на раду из члана 169. и Непоступање
по здравственим прописима за време епидемије из члана 248. КЗ.
8.4. Да ли запослени има право на новчану помоћ коју је држава уплатила компанији,
уколико није радио током ванредног стања?
Из питања произлази да се ради о ситуацији која је уређена чланом 116. Закона о раду.
Тим чланом у ставу 1. прописано је да запослени има право на накнаду зараде најмање
у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да не може бити мања
од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада,
односно смањења обима рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45
радних дана у календарској години. У питању је, дакле, право на исплату накнаде
зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да ова
накнада не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду
(чл. 111. и 113).
Ради помоћи послодавцима за исплату зарада и накнада зарада, Уредбом о фискалним
погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и
новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих
услед болести Covid-19 предвиђена су директна давања из буџета привредним
субјектима у приватном сектору у виду уплате бесповратних новчаних средстава
привредним субјектима, која могу да се користе искључиво за исплате зарада и
накнада зарада запосленима.
Зарада, односно накнада зараде се исплаћује заједно са уплатом доприноса за
обавезно социјално осигурање и пореза. Обвезник исплате зараде, односно накнаде
зараде и обрачунавања и плаћања доприноса је послодавац. У овом смислу, чланом
104. став 1. Закона о раду прописано је да запослени има право на одговарајућу зараду,
која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду, а чланом 105.
став 2. истог закона да се под зарадом сматра зарада која садржи порез и доприносе
који се плаћају из зараде. Такође, Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање у члану 51. став 2. прописује да је послодавац дужан да доприносе обрачуна
и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за
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привремене и повремене послове, по прописима који важе у моменту исплате тих
примања.
За потраживања по основу неисплаћене зараде, односно накнаде зараде надлежан је
основни суд по тужби у парничном поступку (радни спор), у складу са чланом 22. став
3. Закона о уређењу судова и чл. 436 – 441. Закона о парничном поступку. Законом о
раду у члану 121. уређен је обрачун зараде и накнаде зараде, прописивањем да је
послодавац дужан да запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде
достави обрачун. Притом, послодавац је дужан да запосленом достави обрачун и за
месец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде. Уз обрачун за
месец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде послодавац је
дужан да запосленом достави и обавештење да исплата зараде, односно накнаде
зараде, није извршена и разлоге због којих није извршена исплата. Овај обрачун
зараде, односно накнаде зараде послодавац је дужан да запосленом достави
најдоцније до краја месеца за претходни месец. Обрачун зараде и накнаде зараде које
је дужан да исплати послодавац у складу са законом представља извршну исправу,
што је у складу са 121. став 6. Закона о раду у вези са чланом 41. став 1. тачка 8) Закона
о извршењу и обезбеђењу, према коме је извршна исправа и исправа која је Законом о
извршењу или обезбеђењу или другим законом (овде: Законом о раду) одређена као
извршна исправа. На основу извршне исправе (обрачуна зараде, односно накнаде
зараде) запослени у својству извршног повериоца може да покрене извршни поступак
подношењем суду предлога за извршење на основу извршне исправе, на основу кога
суд доноси решење о извршењу, које спроводи јавни извршитељ. Ако послодавац
одбија да запосленом достави обрачун зараде, односно накнаде зараде, што га
онемогућава да покрене поступак извршења, запослени може иницирати поступак
инспекцијског надзора код инспекције рада, ради достављања овог обрачуна, што би
инспекција рада наложила послодавцу, у складу са овлашћењима из члана 269. Закона
о раду и члана 27. Закона о инспекцијском надзору, ако утврди да је учињена ова
незаконитост.
Уредбом је предвиђена исплата минималне зараде за предузетнике, предузетникепаушалце, предузетнике-пољопривреднике, као и микро, мала и средња предузећа, у
висини минималне нето зараде за март у износу од 30.367,04 РСД, односно за велика
предузећа у висини 50% минималне зараде, под условима дефинисаним Уредбом. На
зараде исплаћене на овај начин послодавац је такође у обавези да обрачуна порез и
доприносе, али у складу са Уредбом може да одложи њихово плаћање до 04. јануара
следеће године (односно од почетка наредне године ове обавезе се могу отплатити у
24 једнаке рате, без камате).
Одлагање плаћања доприноса на наредну годину не утиче на остваривање права по
основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, права за случај
незаспослености и остваривање права на финансијску подршку породицама са децом,
у периоду коришћења
8.5. Да ли пољопривредна инспекција која врши инспекцијски надзор над уређењем,
коришћењем и заштитом пољопривредног земљишта може да узоркује земљиште?
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Мишљења смо да пољопривредна
инспекција у делу надзора над
заштитом,
уређењем
и
коришћењем
пољопривредног
земљишта, према садашњем стању
законодавства, није овлашћена да
изврши
узорковање
ради
испитивања
пољопривредног
земљишта и воде за наводњавање
у циљу утврђивања количина
опасних и штетних материја. Закон
о инспекцијском надзору у члану
21. став 1. тачка 6) прописује да је инспектор овлашћен да ради утврђивања чињеница
узме потребне узорке ради њиховог испитивања и утврђивања чињеничног стања,
али је ово овлашћење везано за посебан закон и пропис донет на основу закона
(одредница у овој одредби, која гласи: „у складу са посебним законом и прописима
донетим на основу закона“). Закон о пољопривредном земљишту, који је посебан
закон, прописао је да пољопривредни инспектор, који врши надзор над спровођењем
овог закона, врши контролу испуштања и одлагања опасних и штетних материја на
пољопривредном земљишту и контролу у циљу утврђивања дозвољених количина
опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање,
али није прописао узимање узорака (узорковање) међу овлашћењима
пољопривредног инспектора. Чланом 17. овог закона, у овом погледу, прописано је да
се испитивање пољопривредног земљишта и воде за наводњавање у циљу
утврђивања количина опасних и штетних материја врши по програму који доноси
министар пољопривреде, а може да га врши привредно друштво, односно предузеће
или друго правно лице које је регистровано за обављање одговарајуће делатности,
располаже одговарајућим техничким и стручним капацитетима и које има овлашћење
министарства надлежног за послове пољопривреде. Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања, који се примењује као подзаконски пропис Закона о
пољопривредном земљишту, у члану 5. прописано је да се земљиште у близини већих
градских и индустријских насеља, прометних саобраћајница, земљишта где се одлажу
разни отпадни материјали, пепелишта и јаловине, земљиште које се претерано ђубри
органским и минералним ђубривима, залива загађеном водом и у другим случајевима
испитује на садржај опасних и штетних материја, а по потреби и нарушених хемијских
и биолошких својстава. Ово испитивање врши се на тај начин што се узимају узорци
земље из ораничног слоја (0,30 цм), пакују у чисте пластичне кесе тежине 0,5–1 кг и
достављају научној организацији на анализу, а на основу ових испитивања врши се
утврђивање поремећених хемијских, физичких и биолошких својстава земљишта.
Закон о инспекцијском надзору, такође, у члану 21. став 7. даје и могућност да
министар надлежан за одговарајућу област инспекцијског надзора ближе уреди
услове и начин узимања и испитивања узорака (што, дакле, укључује и узимање
узорака - узорковање од стране инспекције), а што није учињено, односно министар
надлежан за послове пољопривреде није, на основу ове законске одредбе, донео
подзаконски пропис којим се ближе уређују услови и начин узимања и испитивања
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узорака од стране пољопривредне инспекције у области надзора над
пољопривредним земљиштем. Следствено, у пракси, пољопривредни инспектори
нису обучени за узимање узорака ради испитивања опасних и штетних материја, нити
имају опрему потребну да би извршили ово узорковање.
У том смислу, ако подносилац представке предлаже пољопривредној инспекцији да,
по службеној дужности, покрене и спроводе надзор у погледу опасних и штетних
материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање и да, у оквиру
надзора, изврши узорковање, мишљења смо да инспекција, ако покрене поступак и
одлучи да спроведе предложену радњу доказивања, може да закључком повери
узорковање и испитивање опасних и штетних материја овлашћеном стручном
правном лицу из члана 17. Закона о пољопривредном земљишту (лабораторија, завод,
институт и др.), као радњу доказивања - вештачење. Ово вештачење би се одредило и
спровело у складу са правилима и дужностима прописаним у чл. 128 - 130. Закона о
општем управном поступку (ЗУП), као и чланом 20. став 2. Закона о инспекцијском
надзору. У том случају, у складу са чланом 86. став 3. ЗУП, пошто се ради о поступку
покренутом по службеној дужности, трошкове вештачења, као вид трошкова
поступка, претходно сноси орган, што подразумева и опредељен износ у буџету за ове
намене. Од надзираног субјекта, ако се утврде недозвољене опасне и штетне материје,
односно количина преко недозвољене, и инспекција изрекне управне мере, тј.
поступак се оконча неповољно по надзираног субјекта, инспекцијски орган би тражио
накнаду ових трошкова.
Друга опција је да подносилац представке самостално ангажује вештака - овлашћено
стручно правно лице из члана 17. Закона о пољопривредном земљишту и да
претходно сноси трошкове вештачења. Пољопривредна инспекција би налаз и
мишљење вештака којег је ангажовао подносилац представке ценила као и сваки
други доказ у поступку, сагласно члану 10. ЗУП, односно као приватну исправу (чл. 118
- 123. ЗУП). У случају неповољног исхода поступка по надзираног субјекта, подносилац
представке, који нема својство странке у поступку, него својство иницијатора
поступка у једнострачкој управној ствари (инспекција, као орган који води поступак,
и надзирани субјекат, као надзирана странка), који се покреће и води по службеној
дужности, по нашем мишљењу, не би имао право на накнаду трошкова вештачења, јер
их ЗУП везује за странку, дакле за учесника у поступку који има својство странке у
поступку. Ако би подносиоцу представке, пак, у поступку инспекцијског надзора било
признато својство странке, у складу са чланом 93. ЗУП - што подразумева подношење
захтева за признавањем својства странке и доказивање правног интереса, тада би
поступак постао двостраначки (две противне стране, са супротстављеним правним
интересима). У случају двостраначке управне ствари, ако би се поступак по
надзираног субјекта неповољно окончао, тада би, по нашем мишљењу, лице које је
поднело представку и има својство странке у поступку, тј. противне странке - имало
право на накнаду трошкова вештачења, у складу са чл. 85. и 86. ЗУП. Такође сам
мишљења да би инспекција, у случају када не ангажује вештака по службеној
дужности, него утврди да је то на страни подносиоца представке, требало да га
обавести о овим његовим правима, правним интересима и обавезама, у складу са
начелом помоћи странци из члана 8. ЗУП.
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