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Кључни налази и препоруке
Анализом превентивног деловања инспекција утврђено је да постоје помаци на овом пољу, уложени
напори и примери добре праксе, имајући у виду јасно опредељење Закона о инспекцијском надзору
за превентиван и превентивно-саветодавни приступ инспекције у односу на могуће и вероватне
неправилности и разлику у односу на претходне приступе инспекција и инспектора, који су генерално
доминантно били корективно-репресивног и командно-контролног типа.
Налази ипак показују да се превентивне активности не користе у потребној мери. Налазимо да
је потребно доследно примењивати превенцију у својим различитим облицима у инспекцијском раду,
промовисати је, уједначавати инспекцијску праксу, делити искуства између инспекција, предузимати
заједничке превентивне кампање и акције, унапређивати знање инспектора за превентиван рад, који
је захтеван, сложенији и стручнији у односу на корективни рад. Услов успешног превентивног
деловања је, свакако, појачавање људских и материјалних ресурса и капацитета инспекција.
Пуном применом превенције у раду инспекција, посматрано средњерочно и дугорочно, ресурси који
се сада троше на репресивне мере могли би се уложити у саветодавну подршку и стварању услова
за одрживо стање законитости и безбедности. Велики број представки одузима време инспекцијама,
које имају скромне ресурсе, чиме не могу да посвете довољно пажње превентивном деловању, тако
да је у сврху веће заступљености превенције у раду инспекција потребно повећати људске ресурсе у
инспекцијским службама.
Превентивно, саветодавно, информативно, едукативно и партиципативно деловање је кључан аспект
за успостављање сталне сарадње, дијалога, поверења и поделе ризика између инспекција и
надзираних субјеката. Указујемо и на потребу за већом комуникацијом инспекција са приватним
сектором и јавношћу, што значајно доприноси усаглашавању праксе, повећању јавности рада
инспекција и стварању могућности да се надзирани субјекти прилагођавају прописима благовремено,
добровољно и, где је то оправдано, постепено, а уз што мање трошкова.
Препоруке за унапређење превентивног деловања инспекције су:
1. Обезбедити континуирану стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима и
другим лицима, укључујући службене саветодавне посете и издавање и објављивање
аката о примени прописа.
2. Унапредити уједначеност и доступност инспекцијске праксе.
3. Унапредити комуникацију, сарадњу и узајамну одговорност (поделу ризика) између
инспекција и надзираних субјеката.
4. Подстицати и промовисати програме (добровољне) усаглашености са прописима.
5. Правовремено обавештавати јавност о сазнањима инспекције о постојању озбиљног
ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или
биљни и животињски свет и о предузетим радњама како би се тај ризик умањио или
отклонио.
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1. Увод
Држава обимним нормирањем тежи да уреди све сфере у којима учествују држава, привредне
организације и појединци, што доводи до превеликог броја прописа које субјекти на које се
односе тешко могу да испрате и испуне или им то захтева знатна средства. Предуслов правилне
примене прописа, тј. пословања и поступања које је усклађено са законом и другим прописом је
њихово познавање. Примећује се напредна тенденција Закона о инспекцијском надзору да као
један од основних циљева постави правило превентивно-саветодавног деловања инспекцијских
органа и на тај начин обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних
субјеката пре него што су повреде настале, чиме се штеде време и средства на обострану
корист. Тако се стручном и саветодавном подршком инспекцијских органа остварује сарадња и
подела ризика између надзираних субјеката и инспекција, а не само класичан однос јавне власти
где је на једној страни обавезност понашања, а на другој репресивна мера за супротно
поступање. Мишљења смо да је сврсисходније да инспекција буде проактивна и тежиште
премешта на превенцију, информисање, пружање стручне помоћи, праћење и анализу стања у
области, планирање надзора, тако да спречи настанак штете и заштити тржиште и грађане, те са
своје стране подстицајне услове за пословање и привредни раст и развој.
Правилним уређењем пословања надзираних субјеката и правилним надзором над пословањем
производи се корист за обе стране учеснице у тржишном животу: привредне субјекте и државу.
Стварају се услови да, уместо губитка и одвајања капитала за новчане казне, због забране рада
или услед других санкција, субјекти могу ова средства да усмере у развој пословања, а држава
кроз већи промет и привредне инвестиције повећава износ јавних прихода које убира. Самим тим
јасна је тенденција да се кроз стручну и саветодавну улогу инспекцијских органа оствари један
вид сталне сарадње са надзираним субјектима.
Закон о инспекцијском надзору утврђује систем превентивног деловања, постављајући га као
кључни основ инспекцијског рада. Уз прописану дужност инспекције да делује превентивно,
регулисано је и којим средствима, односно начинима се то остварује, што води већем степену
извесности и смањује простор за евентуалне пропусте.
Инспекција ће увек у корпусу својих послова и овлашћења, по природи ствари, имати оне
корективног и принудног (репресивног) карактера, али не треба сметнути с ума да се првенствена
сврха кажњавања (сврха репресивних мера) огледа у индивидуалној и колективној превенцији –
спречавању новог чињења кажњивих дела и утицање на то да се оваква дела убудуће не чине,
како је то дефинисано чл. 4. и 42. Кривичног законика („Сужжбени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 испр., 107/05 - испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) и чланом 5. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, бр. 65/13 и 13/16).
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2. Анализа законских решења и одређених стручних приступа
превенцији
Премда је Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 6/93 - УС, 48/93, 53/93,
67/93, 48/94, 49/99 - др. закон, 79/05 - др. закон, 101/05 - др. закон и 87/11 - др. закон) у члану 27.
став 2. прописивао да је инспектор дужан да предузима и предлаже потребне превентивне мере
и акције у циљу спречавања повреде закона и других прописа, превентивно деловање је у
инспекцијској пракси било скромно. Ово због тога што основно превентивно деловање, које се
огледа у стручној и саветодавној подршци и помоћи, није било законски објашњено у потребној
мери у тадашњем кровном закону, нити у посебним законима, осим у појединим законима позитиван пример у овом погледу је Закон о управној инспекцији из 2011; затим, није планирано у
плановима рада, тј, није му се приступало систематски, није промовисано, инспектори нису били
обучавани о превентивном деловању и доминирала је и вредновала се устаљена пракса да
инспекције делују реактивно и кажњавају због учињене неправилности, а не проактивно, у циљу
да неправилност спрече. Превентивно деловање је тако остало ускраћено за системски приступ
и сводило се, такорећи, на субјективни доживљај инспектора и руководилаца (осим у одређеним
изузецима).
Законом о инспекцијском надзору превентивно деловање одређено је као једно од основних
циљева, у већем броју чланова уређена су и питања од важности за област превенције, те су, у
том смислу, предвиђени различити модалитети остварења основног циља - превенције
остварења ризика.
Тако је одредбама члана 5. Закона о испекцијском надзору превиђена сарадња надлежне
инспекције са другим органима државне управе, аутономне покрајне и јединице локалне
самоуправе и другим државним органима уз међусбно обавештавање, размену података и
пружања помоћи. Оваква сарадња између инспекције и осталих државних органа омогућава
стварање непоходних услова за правилну анализу стања „на терену” и успостављање јасне слике
између правне регулативе и праткичних потреба, што у будућности ствара услова за
целисходније уређење референтих области и бољи одговор законодавца у том смсилу.
Такође, у члану 5. Закона о инспекцијском надзору се, као посебно битна за област превентиве,
превиђа и сарадња надлежне инспекције са физичким и правним лицима, нарочито у циљу
превентивног деловања, као и унапређења узајамне одговорности физичких и правних лица и
инспекција у процесу примене и надзора над применом прописа. У том циљу, инспекција може
одржавати информативне и едукативне трибине и консултативне састанке са представницима
приватног сектора и другим заинтересованим странама. Омогућавање инспекцији да сарађује са
лицима које надзире и одређивањем јасних оквира за ту сарадњу стварају се услови за
успостављање платформе у оквиру које ће, на основу размене искустава и ставова, одређена
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спорна питања бити регулисана на прави начин и пре него што се иста појаве као стварни
проблеми у пракси. На овај начин надзирани субјекти могу прилагодити своје понашање и
услагласити се са будућим нормама поступно и уз мала улагања.
Основне премисе на основу који инпекција делује су утврђено стање у области, процена ризика и
план инспекцијског надзора. Тако, Законодавац у чл. 8. и 10. Закона о инспекцијском надзору
одређује да план инспекцијског надзора, који је донет на основу утврђеног стања и процене
ризика, обавезно садржи мере и активности превентивног деловања инспекције ради отклањања
уочених неправилности. Годишњи извештај о раду инспекције, сагласно члану 44. Закона о
инспекцијском надзору, обавезно садржи информације и податке са објашњењима о броју
спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена
добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције) и обавештавању јавности, пружању
стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или лицима која остварују одређена
права у надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката
о примени прописа и службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и
другим активностима усмереним ка подстицању и подржавању законитости и безбедности
пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим
прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности
и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције), као
првенствене критеријуме, судећи према структури обавезних елемената годишњег извештаја,
који су истовремено и показатељи делотворности (индикатори учинка) инспекција.
Суштинско одређење превентивног деловања инспекције садржано је у одредбама чл. 13.
и 26. Закона о иснпекцијском надзору:
“Превентивно деловање
Члан 13.
1. Ради остваривања циља инспекцијског надзора, инспекција је дужна да
превентивно делује.
2. Превентивно деловање инспекције остварује се јавношћу рада, а нарочито:
објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа;
обавештавањем јавности о променама прописа и правима и обавезама за надзиране
субјекте који из њих произлазе; обавештавањем јавности о сазнањима инспекције о
постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну
средину или биљни или животињски свет, и предузетим мерама и радњама како би се тај
ризик отклонио или умањио; пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном
субјекту или лицу које остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са
надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени прописа и службене
саветодавне посете; предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других
активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања
и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом
заштићена добра, права и интересе, нарочито када се утврди да постоје рани знаци
вероватноће њиховог настанка.
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3. 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.
4. Озбиљан ризик из става 2. овог члана је ризик који захтева хитно поступање
инспекције и других надлежних органа и организација ради спречавања настанка штетних
последица по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или
биљни или животињски свет, укључујући и ризик код кога штетне последице нису тренутне
или непосредне. Информације о сазнањима инспекције о озбиљном ризику по живот или
здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет су информације од јавног
значаја, у складу са законом којим се уређују информације од јавног значаја, и не могу
представљати пословну тајну. Информације о мерама и радњама предузетим од стране
надзираног субјекта како би се ризик отклонио или умањио могу представљати пословну
тајну у складу са одредбама закона којим се уређује заштита пословне тајне.
5. На службене саветодавне посете не примењују се одредбе овог закона које се
односе на поступак инспекцијског надзора.
6. Инспекција о службеној саветодавној посети сачињава службену белешку у коју
уноси битне чињенице и околности ове посете.
7. Ако у службеној саветодавној посети уочи пропуст, недостатак или неправилност
у пословању и поступању субјекта код кога се посета врши, инспекција у року од осам дана
након посете сачињава и доставља овом субјекту допис који садржи препоруке овом
субјекту о томе како да тај пропуст, односно недостатак или неправилност исправи и
обезбеди законито и безбедно пословање и поступање, и у ком року то треба да учини.
Допис са препорукама има правну природу акта о примени прописа.
8. Субјекат из става 7. овог члана обавештава инспекцију о томе да ли је и како је
поступио по овим препорукама, у року наведеном у допису. Непоступање по овим
препорукама, као и необавештавање инспекције од стране овог субјекта о поступању по
овим препорукама може, у складу са проценом ризика, представљати разлог за покретање
инспекцијског надзора.
9. У случају из става 7. овог члана инспекција не изриче мере управљене према
надзираном субјекту и, ако се за пропуст, недостатак или неправилност сматра да у складу
са законом или другим прописом представља прекршај, не подноси захтев за покретање
прекршајног поступка, односно не издаје прекршајни налог. Међутим, ако је уочени пропуст,
недостатак или неправилност такве природе да је неопходно да се, сагласно делокругу
инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности
по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно ангажованих
лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне приходе, несметан
рад органа и организација, комунални ред или безбедност, као и када се процени висок или
критичан ризик, инспекција покреће и води поступак ванредног инспекцијског надзора, са
овлашћењима и дужностима у складу са законом, о чему без одлагања обавештава
надзираног субјекта.
10. Службене саветодавне посете се не могу вршити код нерегистрованог субјекта.
Ако у току ове посете инспекција утврди да је субјекат код кога се посета врши - субјекат из
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члана 33. ст. 2. и 3. овог закона, инспекција покреће и води посебан поступак према
нерегистрованом субјекту из члана 33. овог закона, са овлашћењима и дужностима у складу
са законом, о чему без одлагања обавештава овог субјекта.”
Одредба из става 1. овог члана прописује дужност превентивног деловања инспекције, чиме је
омогућено да превентивно деловање постане обавеза и једна од основних дужности инспекције,
чиме је избегнута опасност да једно разумно и неопходно решење остане “мртво слово на
папиру”.
Превентивно деловање инспекције остварује се кроз три појавна облика.
Први облик односи се на принцип јавности рада инспекције, који се врши кроз редовно
обавештавање јавности о раду инспекције путем објаве извештаја о раду, као и редовним
објављивањем прописа и изменама тих прописа, како би јавност и надзирани субјекти били
обавештени о својим правима и обавезама благовремено.
У оквиру овог облика постоји и веома значајно овлашћење инспекције да обавештава јавност о
сазнањима о постојању озбиљног ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности,
животну средину или биљни или животињски свет, и предузетим мерама и радњама како би се
тај ризик отклонио или умањио, што је моћно оруђе у рукама инспекције што се тиче
превентивног деловања, али и истовремено и овлашћење које ствара велику одговорност.
Други облик кроз који се остварује превентивно деловање јесте овлашћење инспекције да
пружа стручну и саветодавну подршку надзираном субјекту, како по службеној дужности тако
и на захтев надзираног субјекта, пре свега путем службених саветодавних посета, у којој
инспекција има овлашћење да утврди неправилности у раду надзираног субјекта али и
могућност да га за наведени прописа не казни, већ да донесе акт о примени прописа и по
потреби наложи предузимање одговарајућих мера како би се неправилности отклониле.
Трећи облик остварења превентивних овлашћења инспекције састоји се у овлашћењу за
предузимање превентивних инспекцијских надзора, чиме је омогућено надлежној
инспекцији да још у раној фази открива и исправља неправилности у раду надзираних
субјеката.
Закон о инспекцијском надзору у члану 26. прописује конкретне превентивне мере које се
имају предузети према надзираном субјекту у поступку инспекцијског надзора.
Превентивне мере, које се изричу решењем, су:
1. упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и других прописа, као
и о прописаним радњама и мерама управљеним према надзираном субјекту и
санкцијама за поступања супротна тим обавезама;
2. указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица његовог
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пословања или поступања;
3. налагање надзираном субјекту предузимања или уздржавања од одређених радњи ради
отклањања узрока вероватних штетних последица, као и одговарајућих мера
предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица;
4. друге мере којима се постиже превентивна улога инспекцијског надзора.
Превентивне мере могу се изрећи и непознатом субјекту инспекцијског
Нерегистрованом субјекту се не може изрећи превентивна мера.

надзора.

Као пример међународне праксе у овој области, у смислу разумевања чинилаца који омогућавају
постизање циља превентивног деловања у виду усклађености пословања и поступања субјеката
са законом и другим прописима и захтевима безбедности, указујемо на тзв. Табелу једанаест,
коју је још 2004. године развио Стручни центар за примену прописа у саставу холандског
Министарства правде. Ова табела садржи листу од једанаест чинилаца од основног утицаја
на степен поштовања прописа, односно усклађености пословања и поступања са законом.
Табела једанаест објашњава две димензије усклађености:
1. димензију спонтане (добровољне) усклађености са прописима и
2. димензију принудне усклађености са прописима.
У димензију добровољне (спонтане) усклађености са прописима спадају:
1) Познавање правила (прописа), коју чине ниво познавања правила и њихова јасноћа.
Непознавање и неразумевање правила, њихова нејасноћа и недовољна доступност
адресатима доводе до ненамерног кршења прописа. Познавање прописа је, дакле,
постављено као први и основни услов и чинилац пословања и поступања које је у складу са
законима и другим прописима;
2) Однос трошкова и користи, који чине финансијски/економски (материјални) и
нематеријални трошкови и користи. Разнатрају се трошкови и користи поштовања и
непоштовања захтева из прописа. Скупе процедуре и повишено административно
оптерећење одвраћа адресате прописа од њихове примене;
3) Обим прихватања прописа, који обухвата обим прихватања циљева и дејстава прописа.
Тиче се разумевања корисности, потребности и сврхе прописа од стране циљне групе;
4) Поштовање ауторитета, што обухвата поштовање јавног ауторитета (ауторитета јавне
власти) и конкурентског ауторитета, односно органа јавне власти или друге организације
или друштвене групе, који формулишу правила;
5) Неформални (неслужбени, друштвени) надзор, који чине друштвена контрола (контрола од
стране друштва) и тзв. хоризонтални надзор (супервизија и праћење од стране ревизора,
акредитационих тела, оцењивача квалитета, па и конкурената).
У димензију принудне усклађености са прописима спадају:
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6) Ризик од пријављивања (ризик да будеш пријављен да се кршиш прописе), дакле ризик да
ће трећа лица пријавити повреду и неусклађеност са прописима;
7) Ризик од инспекцијског надзора, који почива на процени ризика – што је ризик на страни
надзираног субјекта већи, то је већа вероватноћа да ће његово пословање и поступање
бити предмет инспекцијског надзора, да ће надзор код тог субјекта бити учесталији и са
више инспекцијских ресурса опредељених у те намене;
8) Ризик откривања кршења прописа. У неким случајевима се открије да је пропис повређен,
али постоје потешкоће у идентификацији починиоца. Ризик откривања кршења прописа се
огледа у односу између броја откривених незаконитости и броја незаконитости које су се у
стварности десиле;
9) Селективност, која почива на процени ризика, тако да код оних субјеката коју су више и
чешће кршили прописе расте вероватноћа да ће то наставити да раде и убудуће;
10) Ризик од санкционисања, који се односи на вероватноћу изрицања санкције у случају
повреде прописа;
11) Строгост санкције, која се тиче озбиљности и природе санкције, као и пропратних
негативних последица санкционисања (нарушен углед и сл.), утичући на одвраћање
субјеката од кршења прописа и причињавања штете.
Табела једанаест основних чинилаца за усклађеност са прописима (Холандија)

Добровољна усклађеност
са прописима

Принудна усклађеност са
прописима

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Познавање правила (прописа)
Однос трошкова и користи
Обим прихватања прописа
Поштовање ауторитета
Неформални надзор
Ризик од пријављивања
Ризик од инспекцијског надзора
Ризик откривања кршења прописа
Селективност
Ризик од санкционисања
Строгост санкције

Извор: The ‘Table of Eleven’: A versatile tool, доступно преко:
http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item_618_NL_The_table_of_Eleven.pdf
Chapter 6 Compliance, enforcement, appeals – OECD, доступно преко:
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912386.pdf
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3. Анализа праксе превентивног деловања инспекција
У оквиру анализе стања инспекција коришћена су искуства и пракса Тржишне инспекције,
Туристичке инспекције, Инспекције за заштиту животне средине, Инспекције рада, Управне
инспекције и Санитарне инспекције. У том циљу, организовани су састанци са руководиоцима у
инспекцијама, инспекције су попуниле унапред припремљене упитнике и изнеле своја искуства у
погледу превентивног деловања. Установљено је да инспекцијама, готово по општем обрасцу,
недостају људски ресурси и аутомобили, а у не малом броју случајева и основна средства за
рад.
Инспекција за заштиту животне средине је навела да још увек нема сарадњу са привредним
удружењима, невладиним организацијама и другим субјектима, ради прикупљања података. Ова
инспекција пружа стручну и саветодавну помоћ надзираним субјектима, превасходно у виду
упознавања субјеката са обавезама које за њих произлазе из закона и других прописа.
Према евиденцији инспекције за заштиту животне средине, она је од почетка пуне примене
Закона о инспекцијском надзору спровела 122 службене саветодавне посете, од чега 120 по
сопственој иницијативи и две на захтев странке, што је велики резултат, и то за кратко време.
Туристичка инспекција сарађује са привредним удружењима, невладиним организацијама и
другим субјектима, ради прикупљања података. Ова инспекција пружа стручну и саветодавну
помоћ надзираним субјектима.
СЛИКА 1. Едукативно-информативно (превентивно) деловање Туристичке инспекције у
сарадњи са Привредном комором Београда (представљање новина у раду инспекције)
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Туристичка инспекција је навела да није вршила службене саветодавне посете. Значајан
недостатак који се примећује у раду туристичке инспекције узрокован је уређењем инспекцијског
надзора којег врши ова инспекција у Закону о туризму. Закон о туризму у члану 122. став 1.
прописује да ако у вршењу инспекцијског надзора туристички инспектор утврди да пропис није
примењен или је неправилно примењен, дужан је да донесе решење којим налаже отклањање
утврђених неправилности и одреди рок за њихово отклањање. На овај начин онемогућена је
поступност изрицања мера за отклањање незаконитости – по, правилу, прво на записник на
инспекцијском надзору, па ако надзирани субјекат не поступи по њима, решењем – како је то
предвиђено чланом 27. Закона о инспекцијском надзору, будући да одредбе посебног закона
(Закон о туризму) имају предност у примени у односу на одредбе системског закона (Закон о
инспекцијском надзору). Истовремено, није могућа ни примена члана 42. став 2. Закона о
инспекцијском надзору, којим се прописује изузетак од обавезе подношења захтева за
покретање прекршајног поступка и издавања прекршајног налога, с обзиром да се те одредбе
директно везују за примену члана 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору. Поступност у
изрицању мера чини битно сродан институт превентивном деловању, на више начина с њим
повезан. С друге стране, Закон о туризму не онемогућава примену чл. 13. и 26. Закона о
инспекцијском надзору, којима се уређују превентивно деловање и превентивне мере, јер Закон
о туризму не уређује та питања, односно не уређује их на другачији начин од Закона о
инспекцијском надзору, па се у том погледу у инспекцијском надзору туристичке инспекције чл.
13. и 26. Закона о инспекцијском надзору примењују непосредно. Овде ваља поменути и да је
интернет страници Туристичке инспекције (http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/)
наведено да се у Сектору туристичке инспекције обављају се послови који се односе, поред
осталог, на предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене
прописа.
Инспекција рада сарађује са привредним удружењима, синдикатима, невладиним
организацијама, међународним организацијама и другим субјектима, ради прикупљања
података. Ова инспекција пружа стручну и саветодавну помоћ надзираним субјектима. Према
евиденцији Инспектората за рад, ова инспекција је од почетка пуне примене Закона о
инспекцијском надзору спровела 30 службених саветодавних посета, што је значајан резултат.
Посебно значајно је да је инспекција рада у првих 10 месеци 2016. године извршила укупно
45.273 инспекцијских надзора, од тога 41.320 превентивних надзора приликом којих је
донето укупно 7.896 решења са налозима за отклањање утврђених недостатака.
Природа надзора из области безбедности и здравља на раду је превентивна, у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду, будући да је граница заштите постављена већа на
самом угрожавању безбедности и здравља на раду, пре него што би повреда настала.
Сајт Инспектората за рад представља пример доброг алата за објаву прописа и других
правних докумената чију примену инспекција рада надзире и које користи у свом раду.
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СЛИКА 2. Јавност рада Инспектората за рад – објављивање прописа и правних
докумената из области безбедности и здравља на раду

Управна инспекција већ дуже време спроводи превентивно деловање ван и у оквиру
инспекцијских надзора. Закон о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11) у
члану 5, у оквиру уређења сврхе управне инспекције, прописује да управна инспекција
предузима и превентивне мере ради подстицања надзираних органа да ефикасно и
благовремено извршавају прописима утврђене обавезе. Закон о управној инспекцији у члану 27.
прописује да управни инспектор у вршењу инспекцијског надзора у циљу спречавања наступања
штетних последица због недостатака и неправилности у спровођењу закона и других прописа
чије извршење надзире, може предузимати и одговарајуће превентивне мере као што су
упозорење надзираног органа на обавезе из прописа, указивање на могуће штетне последице,
предлагање мера за отклањање њихових узрока и сл.
Тржишна инспекција је у јулу и августу 2016. године спроводила службене саветодавне
посете код трговаца на мало, у складу са одредбом члана 13. Закона о инспекцијском
надзору, а на основу Плана рада за 2016. годину. Службеном саветодавном посетом су
обухваћени трговци, који имају велики број малопродајних објеката на територији Републике
Србије и то: ПТП ДИС ДОО Крњево, ИДЕА ДОО Београд, Delhaize Serbia ДОО Београд,
Veropoulos ДОО Београд, Аман ДОО Београд, Metro Cash & Carry ДОО Београд, Lilly drogerie
ДОО Београд, DM drogerie markt ДОО Београд, Ђак ДОО Београд, Планета спорт ДОО Београд,
Univerexport ДОО Нови Сад, Merkator S ДОО Нови Сад, ИМ Матијевић ДОО Нови Сад, Трнава
промет ДОО Доња Трнава, Фортуна маркет ДОО Аранђеловац, Предузеће Орион ДОО Лесковац
и Златан траг ДОО Лесковац.
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Предмет превентивног деловања – службених саветодавних посета тржишне инспекције је
примена новог Правилника о евиденцији промета („Службени гласник РС“, број 99/2015), у
складу са којим су сви трговци на мало дужни да воде евиденцију промета робе, која обухвата
податке о набавци, продаји и продајној цени робе. Тржишна инспекција је као свој задатак
одредила пружање стручне помоћи трговцима у вођењу евиденције о промету на КЕП обрасцу,
са циљем подстицања и подржавања законитости у пословању. За службене саветодавне посете
тржишна инспекција је определила најстручније инспекторе, јер се за такав рад захтева висок
ниво познавања материје, што је исправан приступ.
Тржишна инспекција је ову своју акцију објавила на интернет страници
(http://mtt.gov.rs/vesti/trzisni-inspektori-savetuju-trgovce/), што су преузели бројни медији,
повећавајући тиме обавештеност субјеката и заинтересованих страна, и битно доприносећи
добрим ефектима ове кампање превентивног деловања. У циљу поучавања субјеката о правима
и обавезама у вези са сллужбеним саветодавним посетама, објављено је да у случају да
инспектори у службеној саветодавној посети уоче пропуст, недостатак или неправилност у
пословању, неће покретати прекршајне поступке против трговаца, већ ће донети препоруке
трговцу о томе како да неправилност исправи и обезбеди законито пословање и у ком року то
треба да учини.
Тржишна инспекција је обављала превентивно деловање и на друге начине (презентације
законских новина и обавеза за трговце, сарадња са привредним коморама и другим
пословним и струковним асоцијацијама и др.) и у другим областима надзора,
представљајући тиме квалитетан пример напредне праксе инспекцијског надзора у
Републици Србији.
СЛИКА 3. „Тржишни инспектори саветују трговце“
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Санитарна инспекција сарађује са привредним и струковним удружењима, невладиним
организацијама и другим субјектима (Привредна комора Србије, Лекарска комора Србије,
Национална организација потрошача и др.), ради прикупљања података. Ова инспекција пружа
стручну и саветодавну помоћ надзираним субјектима, организује састанке и заједничке
радионице са заинтересованим странама, те надзираним субјектима доставља мишљења за
примену одређених одредби закона, што чине и здравствена инспекција и инспекција за лекове и
медицинска средства (укључујући и инспекторе за психоактивне контролисане супстанце и
прекурсоре). Такође, санитарна инспекција делује превентивно и тако што објављује обавештења
о сазнањима о постојању озбиљног ризика и предузетим мерама како би се тај ризик отклонио
или умањио, што чини и инспекција за лекове и медицинска средства.
Имајући у виду делокруг санитарне инспекције, оличен пре свега у превенцији настанка
болести, санитарна инспекција сматра да сваки њен редован (планиран) инспекцијски надзор
представља превентивни надзор, дакле, инспекцијски надзор усредсређен на спречавање
настанка вероватних штетних последица, што је правилан приступ са аспекта разумевања сврхе
инспекције и надзора којег врши.
Санитарна инспекција је у 2016. години спровела 404 саветодавне посете, што је
импресиван резултат. Инспекција за лекове и медицинска средства спровела је у 2016. години 83
службене саветодавне посете по сопственој иницијативи, што је исто велики резултат.
СЛИКА 4. Пример превентивне акције Секретаријата за инспекцијске послове

града Београда – службене саветодавне посете
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4. Препоруке

1. Обезбедити континуирану стручну и саветодавну подршку надзираним субјектима и
другим лицима, укључујући службене саветодавне посете и издавање и објављивање
аката о примени прописа.
Закон о инспекцијском надзору одредбама члана 13. установљава институт службених
саветодавних посета инспекције надзираним субјекатима, прописујући да оне не представљају
инспекцијски надзор, него sui generis инспекцијски поступак. Према слову Закона о инспекцијском
надзору (члан 13. став 5.), на службене саветодавне посете не примењују се одредбе овог закона
које се односе на поступак инспекцијског надзора. У том светлу, мишљења смо да се у случају
правне празнине на службене саветодавне посете сходно (аналогно) – складно са особинама,
циљем и смислом службене саветодавне посете – примењују начела и правила Закона о општем
управном поступку. На пример, у случају да је рок за отклањање пропуста, неправилности
недостатка утврђеног у службеној саветодавној посети, који је одређен у препоруци коју је дала
инспекција – кратак за поступање по препоруци, субјекат може тражити продужење тог рока. У
том случају, инспекција би поступила у складу са чланом 89. став 3. Закона о општем управном
поступку, којим је прописано да рок који је одредило службено лице које води поступак, као и рок
одређен прописима за који је предвиђена могућност продужења, може се продужити на молбу
заинтересованог лица поднесену пре истека рока ако постоје оправдани разлози за продужење.
Због пропуста, недостатака или неправилности утврђених током службене саветодавне посете не
покреће прекршајни поступак, нити се изричу управне мере. Уколико се приликом службене
саветодавне посете утврде пропусти, недостаци или неправилности надлежна инспекција
саставља допис субјекту са препорукама за отклањање утврђених неправилности, који допис има
природу акта о примени прописа. Ако субјект поступи према препорукама из дописа инспекције и
отклони неправилности неће сносити негативне последице.
Службене саветодавне посете су вишеструко корисне за субјекте код којих се ове посете врше и
за инспекције, што је код одређених инспекција и препознато. Ове посете су флексибилне, нису
оптерећене „тврдим“ правилима поступка инспекцијског надзора и управног поступка: није
предвиђено формално обавештење – позив, није предвиђен налог за инспекцијски надзор,
уместо записника саставља се службена белешка, уместо решења сачињава се допис са
препорукама, није предвиђена жалба, није предвиђен захтев за покретање прекршајног поступка
итд. Активност инспектора у оваквој посети је усмерена на пружање савета, информативно и
едукативно деловање, како би субјекат пословао одрживо у складу са прописима. На овај начин
може се за краће време обићи већи број субјеката. Посебно су корисне када је у питању примена
новодонетих прописа, када су и грешке у примени најчешће. Такође, овим путем прикупљају се
информације које служе за процену ризика и утврђивање стања у области надзора. Саветодавна
посета, као и други видови саветодавне и стручне помоћи и подршке, доста утиче на јачање
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поверења између инспекција и надзираних субјеката, који онда постају отворенији и спремнији да
се обрате инспекцији и ако дође до неког пропуста и неправилности, а како би заједно решили
проблем и довели ризик на прихватљив ниво.
Модел дописа са препорукама, који је преузет из Водича за примену Закона о
инспекцијском надзору, је у прилогу ове анализе.
Стручна и саветодавна помоћ се може обављати и у просторијама инспекцијског органа, као и
телефонски и путем електронске поште, односно средстава даљинске комуникације. У овом
смислу, Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) у члану
79. („Дужност обавештавања странака и грађана“) прописује да су органи државне управе дужни
да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима раде са странкама, обавештавају
странке о њиховим правима, обавезама и начину остваривања права и обавеза, своме делокругу,
о органу државне управе који надзире њихов рад и начину контакта с њиме и о другим подацима
битним за јавност рада и односе са странкама, те да су органи државне управе дужни да пружају
информације преко телефона и других средстава везе којима су технички опремљени.
У погледу превентивног деловања инспекцијског органа, велику важност има одредба из
члана 31. Закона о инспекцијском надзору, која предвиђа доношење и објаву акта о
примени прописа, донетог од стране инспекције. Овај акт је у форми мишљења, објашњења,
одговора на питање, препоруке и исти се односи на питање примене закона или другог прописа
из делокруга инспекције, Надзираном субјекту који је поступио према акту о примени прописа не
може, у погледу предмета акта о примени прописа, бити изречена мера управљена према
надзираном субјекту. Доношењем, а посебно објавом таквог акта, заједно са објавом контролних
листа, надзирани субјекти имају прилику да стекну директан увид у рад и захтеве надлежне
инспекције и да своје понашање прилагоде прописима, што има велики допринос превентивном
деловању.
У погледу акта о примени прописа у досадашњој пракси су се појавила одређена питања и
дилеме, па у наставку дајемо наше мишљење и одговарајућа објашњења. Питање које се јавило
је да ли је мишљење органа државне управе – акт о примени прописа, те да ли је овај акт
обавезујућег карактера, имајући у виду да је чланом 80. став 2. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) прописано да мишљења органа државне
управе нису обавезујућа? Такође, да ли је обавезно да акт о примени прописа потпише и
руководилац инспекције?
Мишљења смо да није пресудно која је организациона јединица надлежног органа дала
мишљење, односно акт о примени прописа и ко га је потписао. Закон о инспекцијском надзору
дефинише акт о примени прописа у члану 3. тачка 7) као акт у форми мишљења, објашњења,
одговора на питање, препорука и акта другог назива у складу са законом, који се односи на
примену закона или другог прописа из делокруга инспекције, а кога у писаном облику сачињава
надлежни орган државне управе, односно аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
или други субјекат са јавним овлашћењима, у складу са законом којим се уређује државна управа
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и другим законом. Сагласно томе, мишљења министарства дата у складу са чланом 80. Закона о
државној управи су акти о примени прописа, и највећи број аката о примени прописа чине управо
мишљења министарства, који представљају тумачења одредаба закона и других прописа. Њих,
по правилу, дају сектори или друге организационе јединице министарстава задужени за
нормативне послове, односно тумаче прописе и прикупљају мишљења сектора на чије послове
се односи питање, па затим дају обједињено мишљење тражиоцу мишљења. Акт о примени
прописа може да има и други назив и форму, а може га сачинити и дати и инспекција непосредно.
Међутим, није услов и није нужно да га увек сачињава и даје инспекција и потписује руководилац
инспекције (помоћник министра задужен за инспекцијске послове, главни инспектор и др).
Закон о инспекцијском надзору у члану 31. став 1. прописује да акт о примени прописа издаје и на
интернет страници објављује инспекција, односно надлежни орган или организација или
организациона јединица, по сопственој иницијативи или на захтев физичког или правног лица, у
року за давање мишљења утврђеним законом којим се уређује државна управа. Чињеница да
инспекција издаје и објављује овај акт не значи да га она нужно и сачињава и доноси (даје), јер
инспекција може да тражиоцу изда и на сајту објави мишљење које је поводом одређеног питања
сачинио и дао други сектор у министарству (најчешће нормативни сектор), а које се односи на
делокруг инспекције, па и мишљење које је дало друго министарство, а односи се на делокруг
инспекције.
Према члану 80. став 2. Закона о државној управи, мишљења органа државне управе нису
обавезујућа. То значи да она правно нису обавезујућа за онога ко их тражи, односно за странку надзираног субјекта. Тражилац мишљења може, али не мора да поступи саобразном добијеном
мишљењу. Може се говорити о фактичкој обавезности мишљења у пракси и томе да
странке/надзирани субјекти у већини случајева поступају на онај начин како им је то растумачено
у мишљењу. Но, гледано по слову закону, они нису обавезни да то учине. Наиме, надзирани
субјекат је дужан да послује у складу са законом и сноси различите видове правне одговорности
за неусклађено, незаконито, неправилно пословање. Он је власник ризика за неусклађено
пословање. Уколико из неког разлога сматра да је добијено мишљење неисправно, нетачно, да
се не може применити на њега и сл., па не поступи у складу са добијеним мишљењем, на овом
субјекту је да процени да ли на тај начин повећава свој степен ризика неусклађености пословања
са законом и другим прописом и степен ризика од последичне одговорности и, по њега,
неповољних последица (корективне и репресивне мере, новчано кажњавање, нарушавање
пословне репутације, накнада штете потрошачима итд).
С друге стране, инспекторе мишљења обавезују у том смислу што, по правилу из члана 31. став
2. Закона о инспекцијском надзору, инспектор надзираном субјекту који је поступио према акту о
примени прописа не може, у погледу предмета акта о примени прописа, изрећи меру управљену
према надзираном субјекту (управна мера – нпр. забрана рада/делатности, наредба/налагање да
нешто учини, одузимање предмета), осим када су у питању изузеци из става 3. овог члана. Према
томе, лице коме је издат акт о примени прописа није дужно да поступи по њему, али лицу које је
поступило према акту о примени прописа, у погледу предмета акта о примени прописа, не може
бити изречена инспекцијска мера управљена према надзираном субјекту, од ког правила постоје
оправдани изузеци.
Сагласно ст. 5. и 6. истог члана, инспектор подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
када постоји основана сумња да је посреди прекршај, односно иницира други поступак пред
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судом или другим органом за дело кажњиво законом или другим прописом против лица које је
поступило према акту о примени прописа, када постоји основана сумња да је дошло до
извршења другог казненог дела (привредни преступ, кривично дело), с тим што се у овим
поступцима сматра се да је ово лице пропуст учинило у правној заблуди, осим када су испуњени
услови из става 3. тач. 1), 2) и 4) овог члана, а терет доказивања да лице није било у правној
заблуди сноси супротна странка (инспекција у прекршајном поступку).
Ако се инспекција не слаже са тачношћу мишљења, она може да иницира код даваоца мишљења
да се оно измени. Законско упориште за ово налази се у члану 31. став 4. Закона о инспекцијском
надзору.
У вези са наведеним, неопходно је подићи свест инспектора и државних службеника који се баве
нормативним пословима да акт о примени прописа има обавезујуће дејство у поступању
инспектора, изузев у прописаним изузецима. Такође, треба имати у виду да су у току припреме на
промени Закона о државној управи, где би и наведена одредба члана 80. став 2. требало да се
промени.
И поред обавезе да објаве акте о примени прописа, ово је до сада учинила само
Туристичка инспекција (http://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/akta-o-primeni-propisa/). Тиме
што акти о примени прописа који се односе на делокруг других инспекција нису објављени, они
остају без свог правог ефекта.
СЛИКА 5. Акти о примени прописа из делокруга Туристичке инспекције.
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Када је реч о иницирању покретања прекршајног поступка, инспектор - када нађе да је надзирани
субјекат извршио радње које су прописане као прекршај - има правну дужност да поднесе захтев
за покретање прекршајног поступка. Разумемо да у одређеним ситуацијама постоји питање
сврсисходности покретања прекршајног поступка, као и да се код субјеката може створити утисак
неправичности система. Ово би, на пример, биле ситуације када је у питању ненамеран пропуст,
отклоњива правна заблуда, грешка која је касније исправљена, а последице отклоњене,
околности које упућују на закључак да ће надзирани субјекат наставити да послује у складу са
законом и сл. С обзиром да постоји законска обавеза инспекције да иницира покретање
прекршајног поступка, мишљења смо да је у таквим случајевима оправдано у самом захтеву или
у доцнијем поднеску суду указати на одговарајуће околности које умањују одговорност
надзираног субјекта, укључујући отклањање незаконитости од стране надзираног субјекта,
односно испуњење мера за отклањање незаконитости које је изрекао инспектор.
Сматрамо да је целисходно да инспектор о овоме, као и уопште о својој законској обавези
подношења захтева за покретање прекршајног поступка информише и упозна надзираног
субјекта, како би он имао целокупну слику о правима и обавезама учесника у поступцима.
Мишљења смо и да у оваквим случајевима, уколико су испуњени услови постављени Законом о
прекршајима, инспекција може у захтеву, односно у поднеску предложити суду да блаже казни
окривљеног, односно предложити изрицање опомене надзираном субјекту. Чланом 50. Закона о
прекршајима прописано је да се уместо новчане казне за прекршај може изрећи опомена ако
постоје околности које у знатној мери умањују одговорност учиниоца, тако да се може очекивати
да ће се убудуће клонити вршења прекршаја и без изрицања казне. Опомена се може изрећи и
ако се прекршај огледа у неиспуњавању прописане обавезе или је прекршајем нанесена штета, а
учинилац је после покретања поступка, а пре доношења пресуде испунио прописану обавезу,
односно отклонио или надокнадио нанесену штету. Такође, у таквим случајевима инспекција
може предложити окривљеном надзираном субјекту закључивање споразума о признању
кривице, у складу са чл. 233. и 234. Закона о прекршајима.
На становишту смо да се оваквим приступом битно доприноси успостављању стања одрживе
законитости у пословању и поступању, уз јачање поверења у рад државних органа.

2. Унапредити уједначеност и доступност инспекцијске праксе.
Унапређење уједначености и доступности инспекцијске праксе је потребно како би се појачала
правна сигурност и извесност, те трајно променила слика затворене инспекције, инспекције која
чека „погрешан корак“ надзираног субјекта како би му изрекла новчану казну или другу санкцију,
са којом нема сарадње, а што није у складу са улогом инспекције какву предвиђају савремени
инспекцијски стандарди и Закон о инспекцијском надзору.
Премда управна пракса, у коју спада и инспекцијска пракса, није формални извор права, њен
стварни и фактички значај за правну сигурност и спровођење закона је велики. Надзирани
субјекти имају једнака права и обавезе у инспекцијском надзору, а обавеза инспекције је да, у
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законском смислу, једнако поступа у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним
субјектима. Уједначавање и објављивање инспекцијске праксе чине мере и активности које се
предузимају у сврху уједначавања, усклађивања, стандардизације и једнообразности поступања
инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима. Ово се
остварује превасходно кроз заузимање начелних ставова и начелних правних мишљења и
доношење и утврђивање инструкција (не заборавити да се инструкцијом се не може одређивати
начин поступања и решавања у управној ствари), методологија, стручних упутстава, смерница и
препорука - на нивоу инспекције, односно органа управе, и информисање инспектора и јавности о
њима.
Закон о инспекцијском надзору уређује уједначавање инспекцијске праксе преко, поред осталог,
правног института акт о примени прописа, који се може издати и објавити и по сопственој
иницијативи инспекције; контролних листа; као и у члану 37. став 5, којим је предвиђено да ако
инспекција одступи од решења која је раније доносила у истим или сличним стварима, дужна је
да у том решењу посебно образложи разлоге за одступање. Одређене инспекције су
успоставиле сопствену унутрашњу (интранет) комуникацију, односно форуме помоћу којих
се унутар инспекције износе проблеми и отворена питања са којима су се инспектори
сусрели или могу сусрести у пракси, размењују искуства и мишљења и заузимају
јединствени ставови за поступање поводом питања која се јављају или се могу јавити.
Такође, заузимање ставова за уједначавање поступања инспекције је предмет посебних
састанака, обука и саветовања. Објављивање инспекцијске праксе, технички, може бити у
електронском (званични сајтови) и штампаном облику. Корисно је објављивање инспекцијске
праксе у периодичним билтенима (одређене инспекције већ припремају и издају овакве билтене –
нпр. Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и
контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa), који садрже мишљења,
студије случаја и изводе из решења и других аката које је инспекција доносила. Приликом
објављивања инспекцијске праксе, свакако, законска обавеза је да се води рачуна о тајности и
поверљивости података, заштити података о личности и приватности (једна од техника је
анонимизација података о личности). Будући јединствени информациони систем за инспекције
предвиђа формирање посебног Модела (модула) за инспекцијску праксу.
Ваља још рећи да уједначавање инспекцијске праксе има своје упориште, поред Закона о
инспекцијском надзору, и у Закону о општем управном поступку (Начело заштите права грађана и
заштите јавног интереса из члана 6.) и Закону о државној управи (Стручност, непристрасност и
политичка неутралност из члана 8: „Органи државне управе поступају према правилима струке,
непристрасно и политички неутрално и дужни су да сваком омогуће једнаку правну заштиту у
остваривању права, обавеза и правних интереса.“) Поред тога, Уставом у члану 21. ст. 1. и 2.
утврђено је да су пред Уставом и законом сви једнаки и да свако има право на једнаку законску
заштиту, без дискриминације, а у члану 36. став 1. јемчи се једнака заштита права пред судовима
и другим државним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и
јединица локалне самоуправе. Успостављањем уједначених стандарда практичног поступања
постиже се тумачење права које треба да обезбеди равноправност субјеката пред законом и

22

правну сигурност. Такође, могуће је да се уједначена добра инспекцијска пракса у наредном
кораку преточи у законска решења и тиме постигне већи, формални ниво обавезности.
У циљу уједначавања инспекцијске праксе, целисходно је тамо где се то укаже потребним, а
посебно када постоји већ број повезаних недоумица око тога како поступати, сачинити и усвојити
моделе одговарајућих процедура за рад инспектора. Успостављањем јасних процедура за рад
инспектора правна сигурност и транспарентност рада инспекција била би подигнута на виши
ниво. Мере и активности које инспекција примењује биле би доследније, субјекти би знали шта се
од њих очекује, што би позитивно утицало не само на усаглашавање инспекцијске праксе, већ и
на подизање поверења надзираних субјеката у инспекцијске органе, а свакако би дошло и до
утицаја на одговарајуће измене и допуне позитивних прописа, тамо где је то потребно, како би
регулатива на прави начин одговорила изазовима примене.
На темељу богатог искуства запослених у инспекцијама, а посебно чињенице да већина
инспектора има дугогодишње радно искуство у инспекцијском надзору и инспекцијским
пословима, било би целсиходно организовати радне састанке руководства и одређеног броја
искусних инспектора, као и међуинспекцијске састанке – самостално и у оквиру радних група и
стручних тимова образованих у оквиру Одбора за координацију инспекцијског надзора, те на тим
састанцима формирати заједничке ставове, моделе и процедуре поступања, које ће се
примењивати у раду инспектора. Процедуре би требало поставити као опште, али и као посебне
за одређене специфичне групе инспекцијских надзора. Ове процедуре треба да дају одговоре на
општа практична питања из круга активности инспекција, те да поступајућим инспекторима пруже
упутства за рад при спровођењу законских одредаба и поступака, тиме смањујући могућност
арбитрерног поступања.
Такође, у одређеним сложенијим предметима, а према процени руководиоца, корисно је
одредити да истовремено, уз подељена задужења и сразмерну одговорност, поступа два
или више инспектора. На тај начин омогућило би се правилније и уједначеније тумачење
прописа и поступање инспектора, као и међусобна евалуација рада између инспектора (енг. peer
review). Овакав приступ већ постоји у контролним и надзорним финансијским и корпоративним
процедурама тзв. принцип „четворо очију“( енг. four eyes principle).
Целисходно је формирати и објавити често постављана питања и неодумице, које
привредни субјекти, грађани и друга заинтересована лица имају (енг. Frequently asked
questions - FAQ) са одговорима на ова питања. Тиме би се избегло или, у најмању руку,
умањило понављање истих питања и последично оптерећење надлежних инспекција, тамо где
већ постоје објављени одговори.
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СЛИКА 6. Пример добре праксе за објављивање најчешћих питања и одговора:

Одељење за инспекцијске послове града Смедерева1

Инспекцијска пракса би била доступна на интернет страници надлежне инспекције у делу
посебно предвиђеном за то. Могуће је и директним путем обавештавати надзиране субјекте о
битним изменама и битним ставовима инспекцијске праксе слањем електронске поште на адресе
надзираних субјеката, наравно тамо где техничке могућности то дозвољавају, а посебно у
областима где постоје велики надзирани субјекти, односно привредне групације, који сарађују са
великом бројем мањих субјеката (нпр. системи велепродаје, дистрибуције, производни погони
који имају велики број мањих купаца, односно диструбутера, већи број добављача, трговински
ланци и сл). У тим случајевима привредна сарадња и умреженост привредних субјеката помогла
би чињењу информације доступном ширем кругу субјеката. Инспекција би информације –
инспекцијску праксу поделила и са пословним асоцијацијама, које би их објавиле и
дистрибуирале ка свом чланству. На овај начин унапређује се подела ризика између приватног
сектора и инспекција и јача узајамно поверење.

1Доступно

преко интернет странице:
inspekcijske-poslove_126____cir

http://www.smederevo.org.rs/OPSTINA-SMEDEREVO-Odsek-za-
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3. Унапредити комуникацију, сарадњу и узајамну одговорност (поделу ризика) између
инспекција и надзираних субјеката.
Битан допринос превентивном деловању даје боља комуникација и сарадња између инспекција и
надзираних субјеката, односно њихових асоцијација, комора и удружења. Закон о инспекцијском
надзору то препознаје у члану 5. став 5, прописујући да надлежна инспекција, у складу са
законом, сарађује са физичким и правним лицима, нарочито у циљу превентивног деловања, као
и унапређења узајамне одговорности физичких и правних лица и инспекција у процесу примене и
надзора над применом прописа. У том циљу, инспекција може одржавати информативне и
едукативне трибине и консултативне састанке са представницима приватног сектора и другим
заинтересованим странама.
У овом смислу, дакле, нарочито је корисна организација семинара, информативних и
едукативних трибина, консултативних састанака и других скупова, медијских кампања, штампање
и дељење лифлета и брошура.Мишљења смо да је потребно да то постане редовни вид
комуникације инспекција и приватног и цивилног сектора, односно надзираних субјеката. Не
треба занемарити значај лифлета и брошура као средстава обавештавања заинтресованих
субјеката. Израда ових средстава комуникације не кошта много, а има велики ефекат, посебно
када надзиране субјекете треба обавестити о кључним променама прописа и новим законских
решењима. Медијске кампање такође доносе добре резултате, и имају позитиван превентиван
утицај на циљну групу којој су намењене.
СЛИКА 7. Медијска кампања Пореске
управе „Порез плати да ти се добрим
врати“

СЛИКА 8. Детаљи ефектне превентивне
медијске кампање Агенције за безбедност
саобраћаја

Позитивни ефекти медијских кампања се нарочито огледају у брзом ширењу информација и
лаком преношењу поруке која се дуго памти.
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Сагласно изложеном, мишљења смо да је целисходно предвидети као посебну и обавезну ставку
у буџетима инспекција активности организовања семинара и сличних скупова и медијских
кампања, као и у овом погледу остварити сарадњу са међународним развојним институцијама и
донаторима, с обзиром да је, према досадашњим анализама, недостатак средстава један од
битних разлога зашто семинара и сличних скупова и медијских кампања нема више. Сврсисходно
је имати и посебне организационе јединице, односно задужити одређене запослене за односе са
јавношћу, медијске кампање у циљу превенције, јавност и публиковање информација.
У циљу боље комуникације могло би се омогућити заинтересованим лицима да, преко посебне
контакт форме на интерент страници инспекције, поставе кратко питање инспекцији из њене
надлежности. Контакт форма, како инспектори не би били непотребно оптерећени бројним
питањима, треба да подразумева бирање прецизније области на коју се питање односи и
ограничен број словних места за питање. Како је речено, целисходно је формирати и објавити
често постављана питања и неодумице, које привредни субјекти, грађани и друга заинтересована
лица имају (енг. Frequently asked questions - FAQ) са одговорима на ова питања.
Будући да је одредбом из члана 13. Закона о инспекцијском надзору предвиђена и обавеза
објављивања важећих прописа, као и промена тих прописа, корисно је на службеним сајтовима
приказати информације о последњим изменама прописа на основу којих поступа надлежна
инспекција и чију примену надзире, и то према датуму измене. На тај начин би свако
заинтересовано лице било у прилици да се упозна са тренутно важићем прописима и да своје
понашање на време усклади.
Сврсисходно је и да инспекције, односно надлежна министарства организују едукације микро,
малих и средњих предузећа из своје области надзора, односно из свог делокруга, чиме се
остварује вишеструка корист за привреду и државу. Едукацијом и комуникацијом између
привредника и инспектора мења се - у једном делу инспекција и јавности – увржена слика да су
привредници свесни кршиоци закона и намерни преступници.
У циљу унапређења пословне комуникације инспекција, корисно је установити континуиране
обуке инспектора о комуникацији у различитим облицима, начинима и животним ситуацијама.
Напредне обуке о вештинама комуникације, спречавања и решавања спорова, доношења одлука
и другим вештинама инспектора, које спроводе УСАИД Пројекат за боље услове пословања и
Партнери за демократске промене Србија, у сарадњи са Министарством државне управе и
локалне самоуправе, су путоказ како ове обуке треба да буду конципиране и шта треба да
обухвате. Податак да је чак 86% испитаника у Анкети о ставовима 1.000 предузећа, коју је у 2016.
години спровео УСАИД Пројекат за боље услове пословања, истакло да су инспектори пристојни
у опхођењу са предузећима, заслуга је и основног и напредног курса о вештинама комуникације.
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СЛИКА 9. Пример едукације малих и средњих предузећа у организацији Министарства

трговине, туризма и телекомуникација

4. Подстицати и промовисати програме (добровољне) усаглашености са прописима.

Привредни субјекти се у свакодневном пословању сусрећу са мноштвом прописа - чији надзор
над применом је у делокругу различитих инспекција, последичних ризика од неусаглашености са
прописима и ризика санкционисања ако до неусаглашености дође. Ово је нарочито изражено у
високо регулисаним индустријама и у погледу великих привредних друштава, која имају
сложенију структуру и организацију.
Инспекција процењује и управља ризицима, у складу са својим надлежностима и ресурсима који
су јој на располагању, старајући се о томе да се пословање и поступање надзираних субјеката у
одређеној области надзора одвија на законит и безбедан начин. Међутим, инспекција није та која
послује и примењује прописе, него она надзире њихову примену од стране надзираних субјеката.
Надзирани субјекти су „власници“ ризика за законито и безбедно пословање и поступање, а
инспекција не може преузети основни ризик и основну одговорност за правилно и безбедно
пословање и поступање, која лежи на самом надзираном субјекту, који је у обавези да
првенствено брине о свом ризику. Привредни субјекат је тај који је дужан да послује у складу са
законом и другим прописима, добром пословном праксом и утврђеним стандардима, да осигура
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законитост и безбедност свог пословања и поступања, а инспекција је ту да му помогне у томе и,
по потреби, да га усмери и буде му коректив на том путу, ако треба и принудним мерама.
У циљу пословања и поступања које је усаглашено са прописима, целисходно је да надзирани
субјекти сачине сопствене програме усаглашености са прописима (који се још називају и:
програми добровољног усаглашавања са прописима), помоћу којих ће развити механизме за
идентификацију могућих неусаглашености, односно ризика од регулаторне неусклађености, те за
спречавање и исправљање пропуста и повреда прописа. Програм би сачинио тим стручњака
надзираног субјекта, који може бити састављен од унутрашњих и спољних стручњака. Сагласно
циљу инспекцијског надзора из члана 2. став 1. Закона о инспекцијском надзору, према коме се
циљ инспекцијског надзора састоји у томе да се (превасходно) превентивним деловањем
обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или
отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, те
сагласно члану 13. ст. 2. и 3. Закона о инспекцијском надзору, према коме се превентивно
деловање инспекције остварује, поред осталог, предузимањем других активности усмерених ка
подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању
настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе,
сврсисходно је да инспекције подстичу и промовишу припрему и доношење програма
усаглашености са прописима, чиме се подстиче унапређење саморегулативе и добровољност
поштовања закона. Чланом 53. Закона о инспекцијском надзору прописано да је инспектор и
службеник овлашћен за вршење инспекцијског надзора посебно одговоран, између осталог, ако
учествује у раду стручних радних група или тела надзираних субјеката, односно лица која
подлежу инспекцијском надзору, што представља теже повреде радне дужности. С обзиром на
овај члан, чија интенција је спречавање сукоба интереса и превенција корупције и нарушавања
самосталности инспектора у обављању посла, инспекција не би могла да непосредно учествује у
припреми програма усаглашености са прописима, у склопу тим стручњака надзираног субјекта.
Али, зато може да подстиче, на општем нивоу да усмерења и промовише припрему и доношење
програма усаглашености са прописима, па и да, тамо где је то потребно, целисходно и
оправдано, у складу са чланом 26. Закона о инспекцијском надзору, као превентивну меру
предложи или наложи надзираном субјекту да припреми и донесе програм усаглашености са
прописима.
Увидом у приграме усаглашености са прописима инспекција стиче бољи увид у пословање и
поступање надзираних субјеката, превентивно делује, развија поверење, сарадњу и поделу
ризика са приватним сектором, те добија одговарајуће информације за процену ризика. У том
смислу, Закон о инспекцијском надзору у члану 9. став 7. предвиђа да се вероватноћа настанка
штетних последица процењује полазећи нарочито од претходног пословања и поступања
надзираног субјекта, укључујући последње утврђено стање законитости и безбедности његовог
пословања и поступања, те да се вероватноћа процењује се полазећи и од: српских стандарда и
правила добре праксе које надзирани субјекат примењује; система управљања и унутрашњег
надзора над законитошћу, правилношћу и безбедношћу пословања и поступања код надзираног
субјекта, узимајући у обзир политику управљања ризицима и различите облике унутрашњег
надзора код надзираног субјекта, као и ревизију финансијских извештаја надзираног субјекта;
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стања у области у којој се његова делатност или активност врши и предвиђања будућих кретања
у њој; унутрашњих и спољних стручних, техничких, технолошких и финансијских капацитета
надзираног субјекта. Чињеница да привредни субјекат има и спроводи програм усаглашености са
прописима смањује вероватноћу настанка штетних последица, а самим тим и степен ризика и
последичну учесталост инспекцијског надзора, што даље штеди инспекцијске ресурсе и снижава
трошкове надзираног субјекта. Надзирани субјекат треба да информише инспекцију о подацима
из програма и у вези са програмом који представљају пословну тајну, односно поверљиве
податке, ако у програму има података такве природе.
Вођа тима стручњака би био задужен за праћење спровођења програма и обавештавање
менаџмента о ризицима, постојећем стању, предузетим и пожељним мерама за обезбеђивање
законитости и безбедности пословања и поступања. Мере би укључивале отклањање узрока
(„корена“) неусаглашености (нпр. унутрашње организационе промене, потреба за обуком и/или
специјализацијом запослених и др), предлагање одговарајућих процедура за превенцију,
управљање и контролу ризика од неусаглашености, као и комуникацију о овим ризицима, начине
праћења спровођења мера и мерења њихове делотворности, односно учинковитости. Програм
би требао да укључује и обавештавање инспекциј(е,а) о утврђеним ризицима и превентивним и
корективним мерама предузетим у циљу обезбеђења усаглашености пословања и поступања са
прописима. Информације о мерама и радњама предузетим од стране надзираног субјекта како
би се ризик отклонио или умањио могу представљати пословну тајну у складу са одредбама
закона којим се уређује заштита пословне тајне, осим ако се ради о информације о сазнањима
инспекције о озбиљном ризику по живот или здравље људи, животну средину или биљни или
животињски свет, које су информације од јавног значаја, у складу са законом којим се уређују
информације од јавног значаја, и не могу представљати пословну тајну, нити о информацијама
које су означене као пословна тајна ради прикривања кривичног дела, прекорачења овлашћења
или злоупотребе службеног положаја или другог незаконитог акта или поступања домаћег или
страног физичког и правног лица, све у складу са чланом 13. став 4. Закона о инспекцијском
надзору и чланом 3. Закона о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11).
У домаћем законодавству срећу се институти сродни и битно слични програму усаглашености са
прописима. Тако, Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и
91/15) у члану 26. прописује да ако актом о процени ризика утврди недостатке у области
безбедности и здравља на раду за чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а
живот и здравље запосленог нису теже угрожени, послодавац је дужан да сачини посебан
програм о поступном отклањању недостатака и утврди рокове за реализацију програма.
Сагласно овоме, чланом 66. став 3. истог закона предвиђено је да ако примена мера, односно
потреба за усаглашавањем са прописаним мерама заштите безбедности и здравља на раду
представља недостатак за чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и
здравље запослених нису теже угрожени, инспектор рада може наложити послодавцу да сачини
посебан програм о поступном отклањању недостатака са утврђеним роковима за њихово
отклањање.
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5. Правовремено обавештавати јавност о сазнањима инспекције о постојању озбиљног
ризика по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или
биљни и животињски свет и о предузетим радњама како би се тај ризик умањио или
отклонио.

Озбиљан ризик је ризик који захтева хитно поступање инспекције и других надлежних органа и
организација ради спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи,
имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет, укључујући и ризик
код кога штетне последице нису тренутне или непосредне. Информације о сазнањима инспекције
о озбиљном ризику по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски
свет су информације од јавног значаја, обавештавање јавности о томе у складу је са законом
којим се уређују информације од јавног значаја, и ове информације не могу представљати
пословну тајну. Информације о мерама и радњама предузетим од стране надзираног субјекта
како би се ризик отклонио или умањио могу представљати пословну тајну у складу са одредбама
закона којим се уређује заштита пословне тајне.
Правовремено и потпуно обавештавање јавности о раду инспекцијских органа, резултатима и
налазима тог рада је од велике важности. Јавност се, на тај начин, информише о својим правима,
обавезама и одговорностима, и упознаје са областима рада инспекција, чиме се олакшава
разумевање проблема и начина за њихово решавање. Проактивно поступање и информисање
јавности води ка већој правној сигурности и извесности и, у великој мери, отклања сумње о
могућим несавесностима и неправилним поступањима. То даје подстицај законитом поступању и
пословању и врши превентивну функцију у спречавању или битном умањењу вероватноће
настанка или обима неправилности у пословању и поступању привредних и других надзираних
субјеката и поступању инспекција. Правовременим и потпуним обавештавањем јавности о
озбиљним ризицима утврђеним у оквиру рада инспекција, јавност се обавештава о озбиљној
штети за коју постоји извеснија вероватноћа настанка, како би се тако информисани могли
благовремено заштитити од могуће штете, односно предузети одговарајуће радње и мере или се
уздржати од предузимања одређених радњи како не би дошло до штете. Ово је битна, а
истовремено и врло осетљива област, која изискује поступање инспекције и инспектора са
појачаном пажњом.
Одређени посебни закони, такође, садрже одредбе о обавештавању јавности о озбиљним
ризицима. Тако, Закон о општој безбедности производа прописује да су информације којима
располаже надлежни орган у вези са ризиком који производ представља по здравље и
безбедност потрошача и других корисника - информације од јавног значаја и доступне су
јавности, без обзира да ли су прописом или другим актом одређене као пословна тајна.
Надлежни орган је дужан да сваком лицу, на његов захтев, достави ове информације које садрже
податке од значаја за идентификацију производа, категорију и врсту ризика који производ
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представља, као и податке о предузетим мерама и активностима надлежног органа, произвођача,
односно дистрибутера, са циљем отклањања или смањења ризика на прихватљив ниво. Подаци
о предузетим мерама и активностима произвођача односно дистрибутера, не могу бити доступни
јавности ако се ти подаци односе на научно, техничко, односно технолошко решење које
представља пословну тајну. На остваривање права на приступ овим информацијама сходно се
примењује закон којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, ако овим
законом није другачије одређено. Такође, Закон о општој безбедности производа утврђује да је
озбиљан ризик - сваки ризик који захтева хитно поступање надлежних органа, укључујући и ризик
чије последице нису тренутне, односно непосредне, а чија се озбиљност процењује нарочито на
основу озбиљности могућих последица по здравље и безбедност потрошача и других корисника,
као и на основу учесталости тих последица, и прописује специфично поступање надлежних
органа у случају озбиљног ризика.
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Прилог:
Модел дописа са препорукама након службене саветодавне посете

Република Србија
МИНИСТАРСТВО __________________________
________________________________________
(назив управе / сектора)
________________________________________
(назив управног округа)
Одељење/Одсек/Група ________________
___________________________ (седиште)
_____________________________ (адреса)
Број: ________________________________
Датум: ___________________. године

______________________________________________________
(пословно име/назив правног лица / име и презиме физичког лица)
_________________________ (место)
_________________________(адреса)
Предмет: Допис са препорукама о исправљању пропуста и недостатакауочених у
службеној саветодавној посети и обезбеђењу законитог и безбедног пословања и
поступања
Дана _____________. године извршили смо службену саветодавну посету у вашим
пословним
просторијама
на
адреси
__________________________________________________________.
Том приликом уочили смо следеће пропусте и недостатке, односно неправилности у
вашем пословању и поступању:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(опис уочених пропуста и недостатака, односно неправилности у пословању и
поступању субјекта код кога је вршена службена саветодавна посета)
О битним чињеницама и околностима ове посете, уоченим пропустима и
недостацима, односно неправилностима и доказима на основу којих су ти пропусти и
недостаци, односно неправилности установљени сачинили смо службену белешку, коју вам
достављамо у прилогу.
Поводом уочених пропуста и недостатака, у циљу њиховог исправљања и
обезбеђења законитог и безбедног пословања и поступања, дајемо следеће препоруке:
Препорука број 1
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Препорука број 2
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Препорука број 3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указујемо да сте дужни да нас обавестите о томе да ли сте и како сте поступили по
овим препорукама, у року од _____________________________________________. Уз
обавештење можете приложити и одговарајућу документацију, односно други материјал
(фотографије и др) којим се поткрепљује обавештење.
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Обавештавамо вас да поводом уочених пропуста и недостатака нећемо изрицати
мере управљене према надзираном субјекту нити поднети захтев за покретање прекршајног
поступка, односно издати прекршајни налог, сагласно одредбама члана 13. став 9. у вези са
ставом 5. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15).
Истовремено, указујемо да непоступање по препорукама из овог дописа, као и
необавештавање инспекције о поступању по овим препорукама може, у складу са проценом
ризика, представљати разлог за покретање инспекцијског надзора.
Додајемо и да сте дужни и одговорни да, у складу са законом и другим прописима,
добром пословном праксом и утврђеним стандардима, осигурате наставак законитог и
безбедног пословања и поступања које је као такво утврђено у оквиру службене
саветодавне посете. У складу са законом, ради остварења тог циља, имате право на
стручну и саветодавну подршку инспекције.
Овај допис са препорукама има правну природу акта о примени прописа, у смислу
члана 31. Закона о инспекцијском надзору.
____________ инспектор
____________________________
(потпис)
Прилог:
- Службена белешка о службеној саветодавној посети бр. __________________________од
____________________. године

−
−
−

Достављено:
насловљеном субјекту
у списе предмета
архиви
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