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I. ОПШТИ (СИСТЕМСКИ) ДЕО
Једно од основних питања које се тиче инспекцијског надзора су ограничени
инспекцијски ресурси, који се огледају у недовољном броју инспектора у односу на обим
и сложеност посла, ширину области под надзором и велики број надзираних субјеката и
објеката. Ово питање није карактеристично само за Републику Србију, јер се с њим сусрећу
све земље.
Како ефикасност, квалитет и остварење циља инспекцијског надзора не би трпели
због недовољног броја инспектора, нужно је да инспекције у свом раду примењују процену
ризика, на основу које се утврђују приоритети инспекцијског надзора у односу на субјекте,
објекте и области са повишеним степеном ризика. Такође, инспекције у свом раду тежиште
стављају на различите облике превентивног деловања, укључујући медијске кампање и
обавештавање јавности – практично, неодређеног круга надзираних субјеката, чиме се
може обухватити веома велики круг лица и проширењем знања и информисаности
предупредити пропусти и неправилности, а повећати ниво законитости у области
инспекцијског надзора.
Питање ограничених људских ресурса инспекције ће бити унапређено и ублажено
након спровођења мера Владе за ново запошљавање инспектора и другог стручног особља
инспекција. На основу Анализе капацитета републичких инспекција и Акционог плана, као
њеног саставног дела, која је спроведена у оквиру послова из делокруга Министарства
државне управе и локалне самоуправе, Влада је донела Закључак 05 Број: 101-6204/2019-3
од 8. августа 2019. године. Тим закључком усвојен је Трогодишњи акциони план за
запошљавање државних службеника који обављају послове инспекцијског надзора у
надлежности републичких инспекција и наложено свим министарствима да, без одлагања, у
складу са Трогодишњим акционим планом, по усвајању измена и допуна Уредбе о
разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
(„Службени гласник РС“, бр.117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15,
102/15, 113/15, 16/18, 2/19, 4/19 и 26/19), приступе измени правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места. Такође, овим закључком наложено је Генералном
секретаријату Владе да, без одлагања, поднесе предлог за измену Одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18 и 102/18,
30/19), у складу са Трогодишњим акционим планом за 2019, 2020. и 2021. годину. Даље,
наложемно је министарствима да, у складу са Трогодишњим акционим планом, у току
текуће и наредне две године распишу конурсе за попуњавање извршилачких радних места
државних службеника који обављају послове инспекцијског надзора, те у случају да
министарства не спроведу планиране конкурсе за попуњавање извршилачких радних места
државних службеника за 2019. годину и не заснују радни однос са планираним бројем
државних службеника из Трогодишњег акционог плана који је предвиђен за ту годину, број
државних службеника који представља разлику између планираног и реализованог броја

запослених државних службеника за 2019. годину ће се придодати укупном броју државних
службеника чије је запошљавање планирано у наредној години. Утврђено је да овај
закључак представља основ за добијање сагласности за додатним запошљавањем од стране
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава, а о спровођењу овог закључка стараће се Координациона
комисија за инспекцијски надзор Владе, преко Јединице за подршку Координационој
комисији за инспекцијски надзор, као и сва министарства на која се овај закључак односи.
Међутим, и поред ових процесних, институционалних и кадровских мера, питање
односа људских ресурса инспекције и врсте стручних послова које инспекције обављају
остаје актуелно. Инспекције ће, и поред предвиђеног повећања броја инспектора, према
природи свог посла, практично увек имати мање инспектора него што то потребе послова
инспекције, покривености области и број надзираних субјеката и објеката захтевају. Ово,
наравно, не значи да је нужно да се код свих надзираних субјеката по службеној дужности
спроведе поступак инспекцијског надзора и изрекну мере, него да је целисходно
превентивним, саветодавним и другим стручним деловањем и подршком обухватити што
већи број субјеката, објеката, области и делатности, а тамо где је то потребно спровести
поступак инспекцијског надзора, како би се оставрио циљ инспекцијског надзора, који се
огледа у успостављању и одржавању стања законитости и безбедности. Тиме је питање
растерећења инспекцијских ресурса од послова за које није нужно да их обављају
инспекције, односно инспектори, односно који нису „класични“ инспекцијски послови и
нису нужно везани за инспекцију, односно поступак инспекцијског надзора који се
спроводи по службеној дужности – и даље значајно. Затим, одређени стручни послови
инспекције су високо специјалистички и захтевају посебно образовање, знање и вештине,
односно посебне компетенције, као и посебну опрему и друге услове за њихово квалитетно
обављање. Други послови које обавља инспекција су, пак, једноставније природе и не
захтевају да их нужно обавља инспектор, него то може да чини и друго лице из приватног
сектора, а које може бити и нижег нивоа стручних компетенција у односу на инспектора. С
тим у вези, као отворено питање стоји и дужина трајања поступања инспекције по захтеву
странке (надзираног субјекта), којим тражи да инспекција изврши утврђујући надзор, 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. Међу основним начелима
управног поступка су начело делотворности и економичности поступка, према којем је
орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и
правне интересе, а поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку
и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и
потпуно утврђивање чињеничног стања. У том смислу, постоји потреба да се, ради
ефикасног и квалитетног обављања послова утврђивања испуњености услова за обављање
одређене делатности, стављање производа у промет или остварење неког права, односно
обављања утврђујућег надзора, ови послови повере субјектима приватног права
(субјектима из приватног сектора). Поверавање појединих стручних послова инспекције и
претходног утврђивања испуњености услова за отпочињање обављања делатности
(утврђујући надзор) захтевају и разлози спречавања сукоба интереса.
Како би се инспекцијско деловање учинило ефикаснијим и јефтинијим, један од
регулаторних модела за решавање ових питања је законско овлашћивање субјеката из
приватног сектора да обављају стручне послове инспекције. Поверавање обављања

ових послова лиценцираним субјектима из приватног сектора је генерални тренд у
регулаторном решавању оваквих и сличних проблема и отворених питања.

Системски основ за поверавање стручних послова
инспекције
Чланом 137. став 2. Устава Републике Србије
утврђено је да се поједина јавна овлашћења могу
законом поверити и предузећима, установама,
организацијама и појединцима.
Закон о државној управи („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 др. закон) уређује поверавање послова државне
управе у члану 4, прописивањем да се поједини
послови државне управе могу законом поверити аутономним покрајинама, општинама,
градовима и граду Београду, јавним предузећима, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама (који се у даљем тексту заједнички означавају као: имаоци јавних
овлашћења). Сагласно члану 51. став 2. Закона о државној управи, органи државне управе
задржавају и после поверавања послова државне управе одговорност за њихово
извршавање. Чланом 55. Закона о државној управи прописано је да се орган државне
управе који врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу поверених
послова државне управе одређује законом (надзорни орган државне управе), који има сва
општа овлашћења у надзору над радом која су овим законом прописана.
Према члану 47. Закона о државној управи, орган државне управе, поступајући као
надзорни орган, овлашћен је да у вршењу надзора над радом од инспекције јединице
локалне самоуправе којој су поверени послови инспекцијског надзора захтева податке о
раду, утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мере и
рок за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које сматра
потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки посао
ако оцени да се друкчије не може извршити
закон или други општи акт, предложи Влади
да предузме мере на које је овлашћена.
Поред општих овлашћења у надзору над
радом, орган државне управе, што укључује и
републичку инспекцију, може у односу на
носиоце поверених послова у јединици локалне самоуправе и аутономној покрајини
вршити и посебна овлашћења надзорног органа, сагласно члану 56. и 57. Закона о државној
управи. Чланом 56. Закона о државној управи уређено је преузимање повереног посла,
прописивањем да је надзорни орган државне управе дужан да непосредно изврши поверени
посао ако би неизвршење посла могло да изазове штетне последице по живот или здравље
људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, те да ако ималац јавних
овлашћења и поред вишеструких упозорења не почне да врши поверени посао или не почне

да га врши правилно или благовремено, надзорни орган државне управе преузима
извршење посла, најдуже на 120 дана.
Чланом 54. Закона о државној управи уређена су ограничења при поверавању
послова државне управе. У ставу 2. овог члана прописано је да послови инспекцијског
надзора могу бити поверени једино органима аутономне покрајине, општине, града и града
Београда.
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон
и 95/18), који је посебан закон у односу на Закон о државној управи, прописује у члану 48.
став 3. да се лицу које није службеник посебним законом може поверити вршење појединих
стручних послова инспекције. Закон о инспекцијском надзору тиме прави разлику између
послова инспекцијског надзора, који, сагласно члану 54. Закона о државној управи, могу
бити поверени једино органима аутономне покрајине, општине, града и града Београда, и
појединих стручних послова инспекције, који се могу поверити и субјектима приватног
права, односно из приватног сектора.
Следом изнетог, посебним законом се лицима која нису службеници, односно
субјектима приватног права поверавају поједини стручни послови инспекције, који не
обухватају управна јавна овлашћења, а која укључују вођење управног поступка и
издавање управних аката (решења и закључака) или предузимање управних радњи и
издавање јавних исправа. Субјекат коме су поверени поједини стручни послови инспекције
у њиховом вршењу може да изда лицу одређени акт или исправу, али они немају својство
управног акта и јавне исправе. Субјекат коме су поверени овакви послови нема својство
имаоца јавних овлашћења.
Међутим, евидентно је и да се, посматрајући садржину и суштину послова,
посебним законима лицима која нису службеници, односно субјектима приватног права
поверавају (преносе) и стручни послови инспекције, који обухватају утврђивање
испуњености прописаних услова након чијег испуњења, у складу са посебним законом,
неко лице стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или
остваривање одређеног права – што представља утврђујући инспекцијски надзор из
члана 6. став 4. Закона о инспекцијском надзору. У овом, другом случају, према томе, ради
се о поверавању управних јавних овлашћења у коме субјекат коме су поверени послови има
својство имаоца јавних овлашћења и он издаје, у складу са Законом о општем управном
поступку, управни акт или јавну исправу (решење, уверење, потврда, сертификат, извештај
и др). У случајевима када се лицима која нису службеници, односно субјектима приватног
права посебним законом - у суштини - поверавају послови утврђујућег инспекцијског
надзора, односно када се посебним законом прописује да они обављају послове утврђујућег
инспекцијског надзора, које је раније обављала инспекција, заправо, долази до својеврсне
преквалификације утврђујућег инспекцијског надзора. Посебним законом се надзор,
који је претходно био утврђујући инспекцијски надзор, сада прописује као управни надзор,
тј. не-инспекцијски управни надзор и он се поверава субјектима приватног права и другим
организацијама које испуњавају прописане услове. Дакле, утврђујући инпекцијски надзор
се посебним законом одређује као управни надзор који није инспекцијски надзор (на овај
надзор се, у складу са чланом 2. став 2. и цланом 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору
сходно примењују правила инспекцијског надзора, али он сам није инспекцијски надзор,
него други облик управног надзора, односно надзора и контроле надзора чијим вршењем се
испитује примена закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање

надзираног субјекта, а којег спроводе органи државне управе), па се као такав поверава
лицима која нису службеници.
Други вид преквалификације утврђујућег инспекцијског надзора је када се посебним
законом - надзор, који је претходно био утврђујући инспекцијски надзор, сада прописује
као стручни надзор, у коме субјекту/лицу на које се преносе овакви послови нису поверена
и управна јавна овлашћења и то лице не доноси управни акт. Субјекат који обавља послове
стручног надзора, који се односе на утврђивање испуњености прописаних услова, а који су
претходно били прописани као послови уутврђујућег инспекцијског наздора, нема својство
имаоца јавних овлашћења.
Оно што се, такође, среће је и својеврсна подела послова инспекцијског надзора,
који у себи обухватају послове утврђујућег надзора, да би се, потом, они послови или
њихов део који се односи на утврђивање испуњености услова посебним законом поверио
субјектима из приватног сектора и другим организацијама.
Разграничење између утврђујућег инспекцијског надзора, с једне, и других облика
управног надзора и стручног надзора, с друге стране, иначе, није увек јасно, будући да
овакав надзор садржи елементе различитих видова надзора, што омогућава његову
законску преквалификацију и поверавање трећим лицима. Посебним законом се, тако,
преквалификују послови утврђујућег инспекцијског надзора у управни надзор, па се они
поверавају субјектима приватног права и другим организацијама или се ови послови бришу
из скупа послова које обавља инспекција и прописују као стручни надзор које врши
субјекат приватног права и друга организација који испуни услове за обављање ових
послова, који су претходни били уређени као послови утврђујућег инспекцијског надзора.
Преквалификацијом утврђујућег надзора кроз посебан закон у неинспекцијски управни
надзор или стручни надзор избегава се сукоб посебног закона са чланом 54. системског
Закона о држаној управи, којим је прописано да послови инспекцијског надзора могу бити
поверени једино органима аутономне покрајине, општине, града и града Београда.
Следствено, установљава се да, с једне стране, постоји потреба да се, ради
ефикасног и квалитетног обављања послова утврђујућег надзора, ови послови повере
субјектима приватног права (субјектима из приватног сектора) и другим организацијама, а
да се, с друге стране, не произведе сукоб посебног закона са чланом 54. Закона о држаној
управи. Заправо, одавде се може видети аутентична потреба у обављању стручних послова
инспекције да се члан 54. Закона о државној управи измени и допуни, тако што ће се
отклонити препреке да се послови утврђујућег инспекцијског надзора, у којима се
проверава испуњеност услова, повере субјектима приватног права и другим
организацијама.
Зависно од тога да ли поверени стручни послови инспекције обухватају управна
јавна овлашћења и издавање управног акта у њиховом вршењу, примењују се или се не
примењују одредбе члана 183. Закона о општем управном поступку, којим се уређује
поништавање коначног решења од стране надзорног органа (органа који врши надзор над
вршењем поверених послова). Овим одредбама прописује се да ће, поред осталих, надзорни
орган решењем на захтев странке или по службеној дужности у целини или делимично
поништити коначно решење: ако је донето у ствари из судске надлежности или у ствари о
којој се не одлучује у управном поступку; ако би се његовим извршењем могло
проузроковати неко кривично дело; ако његово извршење уопште није могуће; ако је
донето без захтева странке (члан 90. став (5) овог закона), а странка накнадно није изричито
или прећутно пристала на решење; ако је донето као последица принуде, изнуде, уцене,

притиска или других недозвољених радњи; ако садржи неправилност која је по изричитој
законској одредби предвиђена као разлог ништавости; ако је решење донео стварно
ненадлежни орган, изузев Владе, а није реч о разлогу за поништавање из тачке 1) овог
става; ако је у истој управној ствари раније донето правноснажно решење којим је управна
ствар друкчије решена; ако приликом доношења решења није правилно спроведен поступак
за давање претходне или накнадне сагласности или мишљења другог органа (члан 138. овог
закона); ако је решење донео месно ненадлежни орган; ако решење уопште не садржи или
садржи погрешно упутство о правном средству. Надзорни орган ће решењем, по службеној
дужности, у целини или делимично поништити коначно решење ако у њему није уопште
или није правилно примењен материјални закон, други пропис или општи акт. Решење ће
се поништити у року од годину дана од коначности решења.

Утврђујући надзор
У утврђујућем надзору се, у складу са
посебним законом, утврђује да ли одређени
субјекат/објекат испуњава прописане услове
након чијег испуњења стиче право за почетак рада
или обављања делатности, вршења активности
или остваривање одређеног права. Поступак се
спроводи по захтеву надзираног субјекта
(странке) за утврђивање испуњености услова и
битно је сличан стручном надзору.
У складу са одредбама Закона о
инспекцијском надзору (члан 37. став 2. и др.), ако
у вршењу ванредног утврђујућег инспекцијског
надзора из члана 6. став 4. овог закона инспектор не утврди незаконитости, неправилности
или недостатке, он доноси решење о испуњености прописаних услова.
Међутим, посебним законом се могу прописати одступања у овом смислу, тако да се
прописује да инспектор сачињава записник о утврђеном стању, али не доноси и решење,
него решење доноси други орган, односно друга организациона јединица надлежног
министарства.
Тиме, у поступку утврђујућег инспекцијског надзора, зависно од одредаба посебног
закона, инспектор утврђује испуњеност услова и:
1) сачињава записник у коме наводи изведене доказе и констатује утврђено
чињенично стање и доноси решење (управни акт) којим утврђује да су ови
услови испуњени или одбија захтев јер услови нису испуњени, или
2) сачињава записник или извештај, у коме наводи изведене доказе и констатује
утврђено чињенично стање, који прослеђује надлежном министарству, односно
надлежном органу (укључујући и посебну организацију или недржавну
организацију којој су поверена јавна овлашћења за решавање у овој управној
ствари – нпр. струковна комора, а над чијим радом надзор врши надлежно
министарство), ради доношења решења (управног акта), којим се утврђује да су
ови услови испуњени или се захтев одбија јер услови нису испуњени.

На општи начин, обављање делатности привредних субјеката без или уз испуњавање
посебних услова уређено је чланом 4. ст. 1. и 2. Закона о привредним друштвима
(“Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), прописивањем 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, а посебним
законом може се условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем
претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа. Закон у члану 88.
став 1. прописује да се на делатност предузетника сходно примењује члан 4. овог закона о
делатностима друштва. Ове одредбе се конкретизују у посебним законима, према
делатностима које се налазе у тзв. регулисаном режиму. Према томе, још од измена и
допуна тада важећег Закона о предузећима у 2002. години, постоји општи режим слободног
оснивања привредних субјеката и отпочињања обављања привредне делатности, који не
тражи претходно утврђивање испуњености услова за обављање делатности, него се ти
услови касније проверавају у инспекцијском надзору по службеној дужности или по
захтеву странке у потврђујућем инспекцијском надзору, и посебан режим за тзв. регулисане
индустрије, где постоји првера испуњености услова за обављање делатности пре њеног
отпочињања. Тада је чланом 18. Закона о предузећима било прописано да предузеће може
да обавља делатност у простору који испуњава услове у погледу техничке опремљености,
заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине, као и друге прописане услове,
а испуњеност ових услова утврђује надлежни орган у поступку редовног инспекцијског
надзора, с тим да предузеће може да отпочне и обавља делатност која се односи на
производњу, промет, дистрибуцију, прераду и ускладиштење материја опасних и штетних
по здравље људи и животну средину, ако надлежни орган донесе решење о
испуњености услова у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и
унапређивања животне средине, као и других прописаних услова. Ово решење преузео је
у члану 6. и претходно важећи Закон о привредним друштвима („Службени
гласник РС“, бр. 125/2004 и 36/2011 - др. закон), којег је важећи Закон о привредним
друштвима ставио ван снаге. Према општем режиму, привредном субјекту се, дакле, за
отпочињање обављања делатности захтева упис у Регистар привредних субјеката, који води
Агенција за привредне регистре (АПР), што укључује и добијање пореског
идентификационог броја (ПИБ) у службеној комуникацији и сарадњи између АПР и
надлежне организационе јединице Пореске управе, у оквиру које порески инспектори
спроводе пореску контролу. Пореска управа одбиће да додели ПИБ под условима
прописаним чланом 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији и
подзаконским прописима којима се ближе уређује ова материја.
Следом изложеног, привредни субјект има обавезу да региструје једну – претежну
делатност, а може слободно да обавља и друге делатности, поред регистроване, за које се
не захтевају посебни услови - попут дозволе, одобрења, лиценце и другог акта о
сагласности надлежног органа/организације, уписа у посебан регистар и слично, а ако се
захтевају посебни услови за обављање те делатности – ако је испунио те услове. Претежна
делатност је она делатност од које предузетник/привредно друштво остварује највише
прихода, а то не мора нужно да буде надполовични приход (преко 50% прихода), већ је
довољно да је појединачно већи приход у односу на друге делатности које
предузетник/привредно друштво обавља.

Утврђивање да ли су испуњени услови за почетак обављања одређене делатности,
почетак рада, вршења активности или остваривање одређеног права, што се врши у
утврђујућем инспекцијском надзору, треба разликовати од овлашћења инспектора да
проверава испуњеност услова за обављање делатности у самом поступку инспекцијског
надзора. У првом случају, надзор се врши пре почетка обављања делатности и акт
инспектора - записник, решење или извештај (форма акта зависи од посебног закона), којим
се утврђује да су испуњени прописани услови представља услов за отпочињање обављање
делатности, а надзирани субјекат тада стиче право да крене са обављањем делатности. У
другом случају, надзирани субјекат је отпочео са обављањем делатности и обавља је, а
инспектор у надзору проверава да ли су код тог субјекта испуњени прописани услови за
обављање те делатности и, уколико утврди да ти услови нису испуњени, налаже
одговарајуће управне мере.
Утврђујући надзор је битно сличан стручном надзору, јер захтева посебно стручно
(па и специјалистичко) знање ради провере да ли су испуњени прописани услови.
Истовремено, овај надзор је сличан превентивном деловању, будући да се у
претходном поступку, пре отпочињања обављања делатности, уместо у току обављања
делатности, проверава да ли субјекат/објекат испуњава услове који су прописани за ту
делатност. Такође, службене саветодавне посете инспекције, као посебан поступак
превентивног деловања, могу се, на захтев субјекта, пошто је у примени правило о
слободном режиму оснивања и отпочињања делатности привредних субјеката у коме није
прописан обавезан утврђујући надзор, спроводити пре отпочињања обављања делатности
од стране тог субјекта, а ради провере испуњености услова за њено обављање. Саветодавне
посете тиме фактички представљају утврђујући надзор. Наравно, ако је посебним законом
прописано да се обавезно спроводи утврђујући надзор пре почетка обављања делатности,
онда се он као такав и спроводи, а не може га заменити службена саветодавна посета.
Уколико привредни субјекат који обавља делатност сматра да му је потребан виши ниво и
већа правна снага потврде законитости и безбедности пословања у односу на савете и
препоруке које може добити у службеној саветодавној посети, може да тражи потврђујући
надзор, који се спроводи кроз поступак инспекцијског надзора, као посебан управни
поступак. Привредни субјекат има, дакле, право да тражи да инспекција потврди
законитост његовог пословања; у питању је потврђујући надзор у коме се доноси
потврђујуће решење или, пак, други акт овакве садржине - налаз, извештај и др, имајући у
виду да је одређеним посебним законима прописано да се у потврђујућем надзору сачињава
записник или извештај или налаз, као акти који нису управни акти, без доношења решења,
које је основни облик управног акта.
У одређеним областима се утврђујући надзор не врши као инспекцијски надзор, него
као други облик управног надзора, односно као други облик надзора и контроле.
Примерице, Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12,
45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) уређује одит (проверу) и инспекцијски надзор у области
ваздушног саобраћаја. На питања која тим законом нису уређена, у погледу одита (провере)
и инспекцијског надзора примењује се Закон о општем управном поступку, а на
инспекцијски надзор – и Закон о инспекцијском надзору (који се, дакле, не примењује на
одит – проверу). Одиту (провери) подлежу привредно друштво, друго правно лице, орган
државне управе, организација и предузетник који обављају делатности или пружају услуге
у ваздухопловству (објекат провере). Овим обликом надзора се утврђује да ли објекат
провере испуњава услове за обављање делатности или пружање услуга у ваздухопловству.

Основном провером испитује се да ли објекат провере испуњава услове за стицање дозволе
или другог појединачног правног акта. Одит (провера) се обавља као поверени посао
државне управе. Проверивачи израђују писмени извештај о провери који садржи
чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности. Писмени извештај
о одиту (провери) се доставља директору Директората цивилног ваздухопловства и објекту
провере. Зависно од садржине извештаја, Директорат може наложити објекту провере да
предложи корективне мере за отклањање неправилности и рокове за њихово предузимање.
Директорат је дужан да процени корективне мере које је предложио објекат провере и да их
прихвати ако су погодне за отклањање неправилности, а објекат провере дужан је да
примени корективне мере које је прихватио Директорат. Рок у коме објекат провере
предузима корективне мере одређују споразумно Директорат и објекат провере. По
окончању рада проверивача, коначну одлуку о исходу провере доноси директор
Директората. Директорат може да физичком или правном лицу повери поједине послове
унутар провере, под условом да оно има дозволу за спровођење појединих послова унутар
провере. Дозволу за спровођење појединих послова унутар провере издаје Директорат, на
одређено време. Директорат може да призна документ о праву на спровођење провере који
је издала страна држава или међународна организација, ако услови под којима је он издат
нису блажи од услова који су прописани за спровођење провере у Републици Србији.
Утврђујући надзор који је прописан као као други облик управног надзора, односно
као други облик надзора и контроле, такође, може се поверити субјектима приватног
права. Као пример за овакво поверавање послова наводимо поверавање издавања
регистрационих налепница за путничка моторна возила. Овлашћење правном лицу за
издавање регистрационих налепница врши се под условом да то правно лице испуњава
услове за технички преглед моторних возила, по члану 255. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (ЗоБСП) и има овлашћење министарства надлежног за унутрашње
послове за вршење тих послова, по члану 268. став 7. ЗОБСП. Ближи услови за обављање
ових послова уређени су Правилником о техничком прегледу возила и Правилником о
регистрацији моторних и прикључних возила. Издавање регистрационе налепнице могу да
врше овлашћена правна лица, и то за возила која носе ознаку регистарског подручја на
коме то лице, односно његов организациони део обавља послове техничког прегледа
возила. Конкретни услови за издавање регистрационе налепнице прописани су чланом 57, а
поступак издавања налепнице чл. 59-60. Правилника о регистрацији моторних и
прикључних возила. Тако, Министарство унутрашњих послова може, на захтев
заинтересованог правног лица, решењем овластити правно лице овлашћено за вршење
техничког прегледа возила да издаје регистрационе налепнице за возила која су уписана у
јединствени регистар возила, на начин прописан законом и овим правилником. За издавање
регистрационе налепнице може се овластити правно лице које испуњава следеће услове: 1)
да је овлашћено за вршење техничког прегледа возила; 2) да има пословни простор у коме
ће се обављати послови издавања регистрационих налепница и у коме ће се чувати архива,
издвојен од осталог простора, који је обезбеђен од неовлашћеног приступа трећих лица, са
могућношћу предаје захтева тако да подносиоци захтева не улазе у просторију у којој се
обављају послови и површине од најмање 12 квадратних метара; 3) да има потребну опрему
и средства за обављање послова (радни сто, столица, метална каса за смештај
регистрационих налепница, регистара и печата); 4) да има рачунар са обезбеђеним сталним
приступом интернету уз минималну брзину 1024/256 Кbps, црно-бели ласерски штампач и
читач личне карте и саобраћајне дозволе; 5) да за рад на пословима издавања

регистрационих налепница има запосленог на неодређено време са пуним радним
временом који је завршио дипломске академске студије са остварених 240 ЕСПБ бодова,
односно основне академске студије у трајању од најмање четири године, из научне области
правних наука који je стекао звање дипломирани правник, који има биометријску личну
карту са чипом и дигиталним цертификатом, није под истрагом и није осуђиван за
кривична дела која се гоне по службеној дужности; 6) да законски заступници правног лица
и огранка правног лица нису под истрагом и нису осуђивана за кривична дела која се гоне
по службеној дужности. Изузетно, ако је потребно заменити запосленог који обавља
послове издавања регистрационе налепнице који је привремено одсутан – у периоду који не
може бити дужи од 45 дана, послове издавања регистрационе налепнице може да обавља
запослени који је у радном односу на одређено време са непуним радним временом. Уз
захтев, који се подноси у писаној форми, прилажу се оригинали или код органа државне
управе или другог надлежног органа оверене фотокопије одговарајућих решења, потврда и
извода којима се доказује испуњеност услова, а који нису старији 30 дана. Испуњеност
услова за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница утврђује надлежна
организациона јединица у седишту Министарства унутрашњих послова у чијем делокругу
су послови регистрације возила – на основу приложених доказа и непосредног увида који
врши код подносиоца захтева. Ако за време важења датог овлашћења наступе промене у
чињеничном стању на основу кога је оцењено да су испуњени услови за добијање
овлашћења за издавање регистрационих налепница правно лице, без одлагања, обавештава
Министарство унутрашњих послова о променама које су наступиле.
Утврђујући надзор је сличан и оцењивању усаглашености, у складу са Законом о
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (“Службени гласник РС”,
број 36/09). Оцењивање усаглашености је свака активност којом се утврђује да ли је
производ, односно процес производње усаглашен са прописаним техничким захтевима.
Тим законом дефинисано је да је овлашћивање - одобрење које надлежни министар даје
телу за оцењивање усаглашености за обављање послова техничке процене, за потребе
органа државне управе који спроводи оцењивање усаглашености, у складу са захтевима из
техничког прописа. Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености
спроводи орган државне управе, а када за потребе тог органа техничку процену врши тело
за оцењивање усаглашености, то тело мора да испуњава захтеве из техничког прописа у
смислу члана 12. овог закона. Надлежно министарство објављује јавни позив за подношење
пријаве за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености ради вршења техничке процене,
а у јавном позиву се наводи нарочито број и врста тела за оцењивање усаглашености
потребних органу државне управе за вршење техничке процене, као и захтеве из техничког
прописа које то тело мора да испуни. Надлежни министар доноси решење о овлашћивању
тела за оцењивање усаглашености у складу са законом којим се уређује општи управни
поступак, и то решење је коначно. Ако надлежни министар утврди да овлашћено тело више
не испуњава прописане захтеве, односно да не извршава своје обавезе, као и у случају
престанка потребе за вршењем техничке процене, надлежни министар доноси решење о
одузимању одобрења за спровођење оцењивања усаглашености, у складу са законом којим
се уређује општи управни поступак, а пре доношења овог решења, надлежни министар
може, узимајући у обзир значај недостатака у погледу испуњавања захтева или извршавања
обавеза, писмено да упозори именовано тело о недостацима у погледу испуњавања захтева
или извршавања обавеза и одреди рок за отклањање тих недостатака који не може бити
дужи од 60 дана.

У складу са чланом 37. став 2. Закона о инспекцијском надзору, ако у вршењу
утврђујућег инспекцијског надзора инспектор не утврди незаконитости, неправилности или
недостатке, он доноси решење о испуњености прописаних услова.
На поступак утврђујућег надзора, као поступак који се покреће захтевом странке
(надзираног субјекта) и у њеном је интересу, примењују се рокови из члана 145. Закона о
општем управном поступку. Тим одредбама прописано је да кад је поступак покренут по
захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној
ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење
најкасније у року од 30 дана од покретања поступка, а кад је поступак покренут по захтеву
странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не
одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у
року од 60 дана од покретања поступка.
Сагласно члану 38. Закона о инспекцијском надзору, када је надзирани субјекат
поднео захтев за ванредни утврђујући инспекцијски надзор, а инспектор не донесе решење
по истеку дана окончања инспекцијског надзора одређеног у налогу за инспекцијски
надзор, односно по истеку законског рока за доношење решења - када налог у складу са
законом није издат, односно када је законом прописан рок за доношење решења (члан 145.
Закона о општем управном поступку), ако инспектор у року од осам дана од дана
подношења захтева од стране надзираног субјекта за окончање поступка - не оконча
поступак, сматра се да је поступак обустављен и да постоји испуњеност прописаних услова
пословања тог субјекта („ћутање инспекције значи одобрење“). У овој ситуацији,
надзирани субјекат (странка) не подноси жалбу због недоношења решења у прописаном
року (ћутања управе“), будући да наступа позитивна законска претпоставка испуњености
услова, у складу са чланом 38. Закона о инспекцијском надзору, а чланом 151. став 5.
Закона о општем управном поступку прописано је да странка нема право на жалбу ако је
посебним законом предвиђено да се неиздавање решења у законом одређеном року сматра
усвајањем захтева странке, што је управо овде случај.
Одредбе Закона о општем управном поступку којима се уређују захтев за покретање
поступка, поднесци, садржина и (не)уредност поднеска, одбацивање захтева, измена
захтева, одустанак од захтева, одбијање захтева – обустављање поступка и др. примењују
се и на захтев за утврђујући инспекцијски надзор. За разлику од инспекцијског надзора који
се спроводи по службеној дужности, у коме инспектор, у случају утврђене незаконитости,
неправилности и недостатка, изриче управне мере – налаже мере за отклањање те
незаконитости и неправилности, у утврђујућем инспекцијског надзору, уколико надзирани
субјекат није испунио услове за обављање делатности, инспектор не налаже мере, него
одбија захтев за утврђивањем да су ти услови испуњени и обуставља поступак. Изузетно, у
случају да утврди да нису испуњени услови за обављање делатности, инспекција не би
обуставила поступак, ако је је настављање поступка у јавном интересу. Наведено произлази
из члана 101. став 1. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да се
поступак обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се
поступак настави, као и члана 98. став 3. истог закона, који прописује да кад странка
одустане од захтева, решењем се обуставља поступак, изузев, поред осталог, када је
настављање поступка, који је могао бити покренут и по службеној дужности, у јавном
интересу, те члана 86. став 2. овог закона, којим је предвиђено да ако је поступак покренут
захтевом странке, а странка пропусти да, по решењу органа, положи новац којим се
покривају посебни новчани издаци (због увиђаја, вештачења, доласка сведока и сл), орган

може одустати од извођења доказа или обуставити поступак, ако настављање поступка није
у јавном интересу. Према томе, када је поступак инспекцијског надзора покренут и вођен
захтевом странке, па странка одустане од захтева, а настављање поступка није у јавном
интересу, поступак се обуставља решењем, за разлику од поступка инспекцијског надзора
који се покреће и води по службеној дужности, који се обуставља записнички, у складу са
чланом 37. став 2. Закона о инспекцијском надзору, којим је прописано да ако инспектор у
вршењу инспекцијског надзора не утврди незаконитости, неправилности или недостатке,
он не доноси решење или закључак и тада окончава поступак инспекцијског надзора
достављањем надзираном субјекту записника у коме се наводи да нису утврђене
незаконитости, неправилности или недостаци у његовом пословању или поступању.
Ако је, пак, странка поднела захтев за ванредни потврђујући инспекцијски надзор, а
нема лиценцу/дозволу надлежног органа која је прописана као услов за обављање
делатности, инспекција ће, након што утврди ту чињеницу, одбити захтев странке да
потврди законитост и безбедност његовог пословања или поступања, односно у вршењу
одређеног права или извршењу одређене обавезе, и наложити мере прописане чланом 33.
Закона о инспекцијском надзору и посебним законом, укључујући и налагање субјекту да
без одлагања покрене поступак прибављања сагласности надлежног органа –
лиценце/дозволе. Члан 33. Закона о инспекцијском надзору уређује посебан поступак према
нерегистрованом субјекту. У ставу 2. овог члана прописано је да у инспекцијском надзору
над субјектом уписаним у основни регистар, који обавља одређену делатност или врши
одређену активност, а није уписан у одговарајући посебни регистар или евиденцију коју
води други надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног
органа или организације (дозвола, одобрење, решење, мишљење, уверење, лиценца,
сертификат, акредитација, потврда, овлашћење, акт о сагласности, акт о условима и др.)
или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис, сагласност или
пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности,
инспекција према том субјекту има и врши сва овлашћења и дужности које има и врши
према нерегистрованом субјекту и на њега се примењују одредбе овог закона које се односе
на нерегистрованог субјекта. Ст. 5. и 6. овог члана прописано је да решење о мерама за
отклањање незаконитости, забране обављања делатности или вршења активности и заплене
робе, документације и других предмета који су нерегистрованом субјекту послужили за
незаконито обављање делатности или вршење активности или су тиме настали доноси се
одмах пошто инспектор открије нерегистрованог субјекта, те да се решење одмах доставља
нерегистрованом субјекту и њиме му се: налаже да без одлагања покрене поступак за упис
у основни регистар, односно у одговарајући посебни регистар или евиденцију коју води
надлежни орган или организација или прибављања сагласности надлежног органа или
организације или пријаве надлежном органу или организацији; забрањује да обавља
делатност или врши активност до испуњења за то прописаних услова; заплењује роба,
документација и други предмети који су му послужили за незаконито обављање делатности
или вршење активности или су тиме настали; налаже да отклони друге откривене
незаконитости. Тиме би и субјекат који би отпочео обављање делатности без испуњења
претходно прописаних услова, што се проверава у утврђујућем инспекцијском надзору, и
добијања решења о томе, представљао субјекта из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском
надзору. Чланом 4. став 7. Закона о инспекцијском надзору прописано је да непосредна
примена одредаба посебних закона из става 4. овог члана не може ни у ком случају
искључити или ограничити непосредну примену одредаба овог закона којима се уређују

нерегистровани субјекти и поступање према нерегистрованим субјектима и инспекције су
дужне да примењују одредбе овог закона којима се уређују нерегистровани субјекти и
поступање према тим субјектима. Посебни закони, такође, забрањују обављање делатности
без лиценце или другог облика јавне сагласности за обављање делатности у областима које
уређују, и прописују овлашћења и дужности надлежних инспектора да проверавају да ли
субјекти под надзором имају лиценцу или други прописани облик јавне сагласности и
забрањују обављање делатности ако овај прописани услов за обављање делатности није
испуњен.
У пракси се јављају одређене тешкоће везане за утврђујуће инспекцијске
надзоре. Тако, на пример, дешава се да је надзирани субјекат испунио потребне услове за
обављање делатности (набавио опрему, сачинио и усвојио опште акте, запослио и обучио
квалификовано особље, обезбедио пословни простор и др.) и на време поднео захтев за
утврђујући инспекцијски надзор, како би могао да добије прописану лиценцу, дозволу,
овлашћење или други вид јавне сагласности или продужење њеног важења, а инспекција
није у року спровела поступак и одлучила о благовремено поднетом захтеву. Спорошћу
решавања по захтевима ствара се неповољан пословни амбијент. С друге стране, субјекат
који се одлучи да почне са радом и обављањем делатности без прибављене сагласности на
испуњеност услова када инспекција „ћути“, премда је често на такав потез мотивисан или
практично приморан због тешке економске ситуације, сноси ризик санкционисања због
таквог поступања. Законски је ово решено применом члана 38. Закона о инспекцијском
надзору, којим је установљена законска претпоставка о испуњености прописаних услова у
случају „ћутања“ инспекције („ћутање значи одобрење“), како је то објашњено у
претходним излагањима. Но, премда је ово питање законски решено на начин који је
оптималан и једино могућ у оваквој ситуацији, у складу са начелом заштите права странака
и остваривања јавног интереса (члан 7. Закона о општем управном поступку), појављују се
одређена питања практичне примене ових одредаба: колико често се у пракси оне
примењују, да ли су привредници информисани о њима, па, када јесу, да ли су вољни и
спремни да их користе, питање управне праксе доказивања наступања ове законске
претпоставке (питање је да ли јавна администрација разуме суштину законске претпоставке
и да ли је, у пракси прихвата, јер нигде „не пише црно на бело“ да је субјекат испунио
услове), као и питање у којој мери ће други органи (нпр. судови) прихватати претпоставку
испуњености услова. Свакако, субјекти треба да, у оваквим ситуацијама, траже остварење
свог права, које би доказивали датумом захтева и датумом истека рока без доношења
решења, у складу са чланом 38. Закона о инспекцијском надзору.
Такође, један од ризика и разлога за поверавање инспекцијских послова утврђивања
испуњености прописаних услова за отпочињање пословања су, поред недовољних
инспекцијских капацитета, избегавање потенцијалног сукоба интереса и могућности
погрешних подстицаја и неправилног рада, будући да инспекција пре почетка рада и
обављања делатности утврђује испуњеност услова за рад и обављање делатности, а потом,
када субјекат почне да ради и обавља делатност, контролише исте те услове у поступку
инспекцијског надзора. Тако се у инспекцијском надзору може јавити тзв. солидарност
унутар професије, ако је у поступку утврђивања испуњености прописаних услова један
инспектор нешто превидео, а други инспектор касније у поступку инспекцијског надзора
установи тај пропуст, недостатак или неправилност, па он, из ових мотива, пренебрегава тај
пропуст, недостатак или неправилност. Тада се тежи да све што је неправилно остане
унутар инспекцијске професије, што није и не може бити легитимно. У том смислу,

одређени закони садрже одредбе којима се спречава сукоб интереса и забрањује
инспекторима да учествују у давању јавне сагласности за обављање делатности и
претходним проверама законитости и правилности документације и других услова за рад,
делатност и активност. Тако, на пример, Закон о енергетици прописује да инспектор не
може да учествује у изради и вршењу техничке контроле техничке документације за
објекте над којима врши инспекцијски надзор, извођењу радова на објектима над којима
врши инспекцијски надзор и да врши стручни надзор над извођењем радова на објектима
над којима врши инспекцијски надзор, те да инспектор не може да буде члан Комисије за
технички преглед објеката над којима врши инспекцијски надзор. Закон о ефикасном
коришћењу енергије прописује да инспектор не може да припрема или да учествује у
изради техничке документације и вршењу контроле техничке документације за пројекте
повећања енергетске ефикасности над којима врши инспекцијски надзор и да врши стручни
надзор у реализацији пројеката повећања енергетске ефикасности над којима врши
инспекцијски надзор, те да инспектор не може да припрема или учествује у изради
програма и планова енергетске ефикасности, као и извештаја енергетских менаџера
обвезника система над којима врши инспекцијски надзор. Такође, Закон о јавним путевима
је прописао да инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке
документације и техничкој контроли техничке документације за објекте који су предмет
инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над изградњом, односно извођењем
радова на објектима који су предмет инспекцијског надзора. Закон о ваздушном саобраћају
прописује да ваздухопловни инспектор не може да израђује или учествује у изради планске
или техничке документације и техничкој контроли техничке документације предмета
инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над производњом, изградњом, односно
извођењем радова на предмету инспекцијског надзора.

Вештачење
Поверавање појединих стручних
послова инспекције лицима која нису
службеници (субјектима приватног
права, односно из приватног сектора)
је, по својим обележјима, слично
вештачењу, као посебном доказном
средству, јер је у питању одређено
специјализовано
стручно
знање.
Основна разлика је у томе што је код
поверавања
стручних
послова
инспекције, у смислу ове анализе, у
питању
системско
поверавање
стручних послова законом, док је вештачење везано за конкретне, појединачне поступке, у
којима се, ради утврђивања одређених чињеница од значаја за доношење одлуке у тој
управној ствари, тај део поступка поверава за то стручном лицу.

Закон о општем управном поступку, уређујући вештачење у члану 128, прописује да
се вештачење изводи када је за утврђивање или оцену неке чињенице потребно
стручно знање којим овлашћено службено лице не располаже. Овлашћено службено
лице закључком одређује вештака, једног или више - зависно од сложености вештачења,
као и предмет и обим вештачења (задатак вештака), упућује га у то које чињенице се
вештаче и опредељује рок за давање налаза и мишљења. Вештачење се може поверити лицу
које има одговарајуће образовање и стручно знање, као и научној или стручној установи.
Трошкови вештачења, тј. стварни трошкови и награде вештака представљају трошкове
управног поступка из члана 84. Закона о општем управном поступку. Модел закључка
којим се одређује вештачење даје се у прилогу ове анализе.
Дужност вештачења, ускраћивање вештачења и изузеће вештака и правила
вештачења уређени су чл. 129. и 130. Закона о општем управном поступку. Закон о
инспекцијском надзору у члану 20. став 2. прописује да надзирани субјекат у поступку
инспекцијског надзора има право има право да поставља питања вештацима, што прописује
и Закон о општем управном поступку у члану 106. став 2, код уређења испитног поступка.
Вештачење се, по правилу обавља изван расправе (на лицу места, у лабораторији итд.) и
вештак саставља и органу доставља свој налаз и мишљење, а орган вештака позива да
путем саслушања на расправи усмено изложи и објасни шта је извештачио и до каквих
резултата је дошао, као и да одговори на питања и примедбе органа и странке у поступку.
У овом погледу изјаснила се и судска пракса, па тако Савезни врховни суд у пресуди
У 260/58 од 25.4.1958 указује на следеће: „Странка има право да присуствује вештачењу, те
да вештацима поставља питања и тражи објашњења, како је то прописано у члану 188. став
3. (сада 106. став 2.) Закона о општем управном поступку. Међутим та одредба долази до
примене само онда када је у питању такво вештачење у коме странка, по природи ствари,
може присуствовати и стављати примедбе које могу бити од утицаја на оцену вештака, али
не и у случају када се вештачење врши од стране одређене стручне установе и где је
присуство странке без икаквог утицаја на вештачење, јер се на расправу може позвати само
вештак физичко лице, а никако и установа. Додуше, тужени орган је дужан по правилима
управног поступка да тужиоцу предочи налаз стручне установе, да би се по истом могао
изјаснити, али тиме што није тако поступљено учињена је повреда правила управног
поступка, која није таква, да би смао због ње требало поништити оспорено решење.“
Законом о судским вештацима („Службени гласник РС“, број 44/10) уређују се
услови за обављање вештачења, поступак именовања и разрешења судских вештака
(вештака), поступак уписа и брисања правних лица која обављају послове вештачења, као и
права и обавезе лица која обављају вештачење. Послови вештачења, у смислу тог закона,
представљају стручне активности чијим се обављањем, уз коришћење научних, техничких
и других достигнућа, пружају суду или другом органу (где, дакле, спадају и
инспекцијски органи) који води поступак потребна стручна знања која се користе
приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница. Овај
закон одређује да вештачење обављају физичка и правна лица која испуњавају услове
предвиђене овим законом, државни органи у оквиру којих се може обавити вештачење, као
и научне и стручне установе.
Регистар судских вештака

Извор: Министарство правде
Вештак се упозорава да давање лажног налаза и мишљења представља кривично
дело, као и – под условом да постоје такве околности - да чињенице које је сазнао
приликом вештачења представљају тајну. Чланом 335. Кривичног законика прописано је
кривично дело „Давање лажног исказа“, које чини, између осталог, вештак који да лажан
исказ у управном поступку. Учинилац који добровољно опозове лажан исказ пре него што
се донесе коначна одлука, може се ослободити од казне. Сагласно члану 176. став 1. тачка
8) Закона о општем управном поступку, поступак који је окончан решењем против којег не
може да се изјави жалба (коначно решење) понавља се ако је решење донето, поред
осталог, на основу лажног исказа вештака.
Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све
што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке
или вештине. Вештак има право да од органа поступка и странака тражи и добије допунска
разјашњења, да разгледа предмете и разматра списе, да предлаже да се прикупе докази или
прибаве предмети и подаци који су од важности за давање налаза и мишљења и да
приликом увиђаја или друге доказне радње предложи да се разјасне поједине околности
или да се лицу које даје изјаву поставе одређена питања.
Вештачење, по правилу, врши један вештак. Орган може да одреди два или више
вештака ако оцени да је вештачење сложено. Више вештака заједнички дају налаз и
мишљење, а ако се не слажу одвојено их излажу. Вештак даје налаз и мишљење по
правилима струке и свом најбољем знању, објективно и непристрасно. Ако недостаци
налаза и мишљења не могу да се отклоне поновним саслушавањем, вештачење се понавља,
са истим или другим вештацима.
Извод из управно-судске праксе о вештачењу
(поступање органа када се мишљења вештака разликују)

Писани налаз вештака садржи: образложење са навођењем чињеница и доказа на
којима је налаз заснован и стручно мишљење; податке о томе где и када је извршено
вештачење; податке о лицима која су присуствовала вештачењу, односно о лицима која
нису присуствовала, а уредно су позвана; и податке о приложеним документима.
Вештак није овлашћен да се изјашњава о правном основу (у)правне ствари, односно
о правним питањима. Вештачење се, дакле, не може одредити ради утврђивања или оцене
правних питања о којима се одлучује у поступку, а орган, према томе, не може да захтева
од вештака да се изјашњава о правним питањима, нити би налаз и мишљење вештака који
садрже такав део били ваљани у том делу. Такође, вештак не може да решава ни друга
питања која су изван његове струке. Примера ради, вештак економско-финансијске струке
не може да вештачи веродостојност потписа на рачуноводственим исправама, ради
утврђивања њихове веродостојности, јер је то питање из домена струке вештака графолога,
нити, на пример, лабораторија може да спроводи анализу методом за коније акредитована.
Организациона шема правног лица (установе) за вештачење
- Градски завод за вештачења, Београд -

У одређеним посебним законима вештаци и вештачење се другачије називају, попут:
„специјалиста“, „спољни стручњак“ и сл., или се прописује и уређује вештачење као
обавезан доказ и обавезан део поступка, али се не назива тим именом, нити се у пракси
препознаје да је посреди вештачење и да се на те радње супсидијарно примењују опште
законске одредбе којима се уређује вештачење.
Примера ради, Закон о ваздушном саобраћају у члану 250. став 2. прописује да
Директорат цивилног ваздухопловства може обављање појединих стручних послова
ваздухопловне инспекције, у складу са чланом 48. став 3. Закона о инспекцијском надзору,
поверити лицу које не испуњава све услове за стицање звања ваздухопловног инспектора,
али поседује специјалистичко знање какво је неопходно за вршење тих стручних послова.
Из ових одредаба, користећи се системским, језичким и циљним тумачењем, следи да се
овом специјалисти могу поверити и послови вештачења у поступцима ваздухопловног
инспекцијског надзора.
Исто тако, Закон о државној ревизорској институцији, којим се не уређује
инспекцијски надзор, али се уређује ревизија коју обавља Државна ревизорска институција
(ДРИ), као сличан облик својеврсног надзора, у члану 33. предвиђа спољне стручњаке.
Прописано је да ДРИ у поступку ревизије може ангажовати спољне стручњаке, ради
обављања одређених послова из своје надлежности, уколико ревизија захтева посебно
специјалистичко знање којим Институција не располаже. Спољни стручњак Институције

мора да има одговарајуће стручно знање и искуство, и може бити физичко или правно лице.
Спољни стручњак ДРИ се уписује у Именик спољних стручњака ДРИ. Сва радна
документација, коју изради спољни стручњак, на располагању је и припада ДРИ, која је
одговорна за констатације ревизије и када их заснива на мишљењу и увиђају спољних
стручњака.
Закон о ревизији у члану 78. ст. 5. и 6. прописује да Комисија за ревизију, која
обавља контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и
лиценцираних овлашћених ревизора, може да ангажује експерте у случају специфичних
задатака или ревизија друштава од јавног интереса са високим степеном ризика када је то
неопходно за њихово адекватно испуњење. У таквом случају, експерти не могу бити
укључени у доношење одлука Комисије. У случају ангажовања експерта, Комисија треба да
обезбеди да не постоји сукоб интереса између експерта и лиценцираног овлашћеног
ревизора, односно субјекта ревизије, а ангажовани експерт мора да потпише изјаву о
непостојању сукоба интереса и мора да има најмање седам година искуства у ревизији
финансијских извештаја, од чега минимум две године искуства у ревизији друштава од
јавног интереса.
Закон о безбедности хране, као и други закони и прописи у овој и повезаним
областима, као и у области безбедности непрехрамбених производа, уређује узорковање и
испитивање, као посебан облик вештачења. Прописано је да је приликом узимања узорака
хране или хране за животиње субјект у пословању храном или храном за животиње дужан
да надлежном инспектору стави бесплатно на располагање количину узорака која је
неопходна за вршење лабораторијског испитивања, с тим што се узорковање у току
службене контроле врши тако да ствара минималне трошкове за субјекте у пословању
храном. Субјекти у пословању храном и храном за животиње чији су производи предмет
узимања узорака и испитивања имају право на додатно стручно мишљење (суперанализа)
које не одлаже предузимање хитних мера у случају изненадне опасности. Лабораторијска
испитивања у области безбедности хране и хране за животиње у поступку службене
контроле могу да се уступе лабораторијама (службене лабораторије) путем конкурса који
расписује министарство надлежно за послове пољопривреде, односно министарство
надлежно за послове здравља и објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње у поступку
службене контроле не могу да се уступе интерним лабораторијама субјеката у пословању
храном и храном за животиње. Интерне лабораторије морају вршити валидацију метода
испитивања и учествовати у екстерним проверама квалитета. На основу одлуке о избору
министарство надлежно за послове пољопривреде, односно министарство надлежно за
послове здравља са лабораторијом којој је додељено обављање послова закључује уговор
којим се утврђују: послови лабораторијских испитивања који су предмет уговора;
одговорно лице које ће обављати одређене послове који су предмет уговора; методе, начин
и поступак обављања послова лабораторијских испитивања; међусобна права, обавезе и
одговорности; време за које се закључује уговор; начин финансирања послова за које се
закључује уговор. Национална референтна лабораторија организује и успоставља примену
јединствених метода, критеријуме и смернице за обављање послова лабораторијских
испитивања на подручју Републике Србије које обављају лабораторије којима су
уступљени послови.
Када постоји континуирана потреба за обављањем послова вештачења у свим
поступцима одређеног типа – најчешће, када се ради о испитивању састава одређене

материје и сл., а да ти послови нису законом поверени субјектима приватног права, у
пракси се ови послови обезбеђују путем јавне набавке.

Организациони облици којима се може
обављање стручних послова инспекције

поверити

У организационе облике којима се може поверити обављање стручних послова
инспекције спадају:
1) правна лица:
- привредна друштва;
- јавна предузећа;
- установе;
- при чему се у оквиру јавних предузећа и установа образују различите чуварске
службе;
- задруге;
- тела за оцењивање усаглашености, као акредитована правна лица;
- коморе и удружења;
- друга правна лица;
2) предузетници;
3) физичка лица.
Најчешћи облици организовања за обављање делатности, односно привредних
субјеката су привредна друштва и предузетници. Доминантна правна форма привредних
друштава је друштво с ограниченом одговорношћу (д.о.о.).
Правне форме привредних друштава су: 1) ортачко друштво; 2) командитно
друштво; 3) друштво с ограниченом одговорношћу; 4) акционарско друштво.
Привредно друштво, као правно лице које обавља делатност у циљу стицања
добити, сагласно Закону о привредним друштвима, стиче својство правног лица уписом
(регистрацијом) у Регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне
регистре (АПР), као регистар у који се уписује оснивање правног лица и другог субјекта
(основни регистар), у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних
субјеката - Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и пратећи
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за
регистрацију.
Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу
остваривања прихода и које је као такво регистровано у Регистру привредних субјеката,
кога води АПР, у складу са прописима о регистрацији. Предузетничка радња (СТР, СЗР,
агенција, биро, канцеларија, студио, ординација и други називи који се користе за радњу)
нема својство правног лица и носиоца права и обавеза, него је радња организациони облик
кроз који предузетник обавља делатност и он је, као физичко лице, носилац права и обавеза
из обављања делатности. Физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност
слободне професије, уређену посебним прописом, сматра се предузетником у смислу овог

закона ако је тим прописом то одређено. Индивидуални пољопривредник није предузетник
у смислу Закона о привредним друштвима, осим ако посебним законом није другачије
уређено. На делатност предузетника сходно се примењују наведене одредбе о делатностима
друштва. Предузетник може да обавља све делатности које нису законом забрањене за које
испуњава прописане услове, укључујући и старе и уметничке занате и послове домаће
радиности.
Задруга је правно лице, која представља посебан облик организовања физичких лица
(у даљем тексту: задругар) која пословањем на задружним принципима остварују своје
економске, социјалне, културне и друге интересе и која управљају и контролишу
пословање задруге. Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или
делимично послује преко задруге, односно које преко задруге продаје своје производе
односно услуге, набавља производе или користи услуге потребне за обављање своје
делатности или на други начин непосредно
учествује у обављању делатности ради којих је
задруга основана.Задруга је, дакле, правно
лице и такође се уписује у Регистар
привредних субјеката, кога води АПР.
Поред привредних друштава у општем
смислу и предузетника, у привредне субјекте,
који су правна лица, спадају и задруге и
специјализована друштва која послују у тзв.
регулисаним индустријама (нпр. банке,
друштва за осигурање, друштва за управљање
инвестиционим фондовима и друга лица у
финансијском сектору), чији рад надзире Народна банка Србије и Комисија за хартије од
вредности, односно друго специјализовано и независно тело.
Привредно друштво има претежну делатност, која се наводи у оснивачком акту
друштва и региструје у складу са прописима којима се уређује регистрација привредних
субјеката, а може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно
од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом. Посебним законом може се
условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног
одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа.
Управљање привредним друштвом може бити организовано као једнодомно или
дводомно. У случају једнодомног управљања, органи друштва су: скупштина и један или
више директора. У случају дводомног управљања, органи друштва су: скупштина, надзорни
одбор и један или више директора. У једночланом друштву функцију скупштине врши
једини члан друштва. У том случају, када је једини члан друштва правно лице, оснивачким
актом може се одредити орган тог члана друштва који у име тог члана врши функцију
скупштине, а у одсуству такве одредбе сматра се да је то регистровани заступник тог члана.
Да ли је управљање друштвом једнодомно или дводомно одређује се оснивачким актом
друштва.
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) уређује се
правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност
од општег интереса, а нарочито оснивање, пословање, управљање, имовина и друга питања
од значаја за њихов положај. Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од
општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица

локалне самоуправе. Делатности од општег интереса су делатности које су као такве
одређене законом у области: рударства и енергетике, саобраћаја, електронских
комуникација, издавања службеног гласила Републике Србије и издавања уџбеника,
нуклеарних објеката, наоружања и војне опреме, коришћења, управљања, заштите,
уређивања и унапређивања добара од општег интереса и добара у општој употреби (воде,
путеви, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја и др.),
управљања отпадом и другим областима, комуналне делатности, као и друге делатности
одређене законом као делатности од општег интереса. Поред јавног предузећа, делатност
од општег интереса може да обавља и: друштво с ограниченом одговорношћу и
акционарско друштво (друштво капитала) чији је једини власник јавно предузеће; друштво
капитала чији је једини власник Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала; друго
друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган поверио обављање те делатности.
Поверавање обављања делатности од општег интереса друштву капитала и предузетнику
врши се у складу са Законом о јавно-приватно партнерство и концесијама („Службени
гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), осим ако посебним законом није другачије
прописано.
Када је реч о установама јавне службе, сагласно Закону о јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 испр. др. закона и 83/14 - др. закон), установа се уписује у судски регистар (регистар који
води надлежни привредни суд) кад надлежни орган управе утврди да су испуњени услови
за почетак рада и обављање делатности који су утврђени законом. Уписом у судски
регистар установа стиче својство правног лица. Тако је Законом о основама система
образовања и васпитања уређена верификација установа у члану 94, прописивањем да
установа може да почне са радом када се утврди да испуњава услове за оснивање и почетак
рада и обављање делатности и добије решење о верификацији. Захтев за верификацију
подноси се и када се у установи врши статусна промена, мења седиште, односно објекат,
организује рад у издвојеном одељењу, уводи нови образовни профил или остварује нови
програм образовања и васпитања. Захтев за верификацију садржи: назив, седиште и врсту
установе, програм образовања и васпитања, језик на коме ће се остваривати образовноваспитни рад, разлоге и оправданост оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак
рада и обављање делатности. Уз захтев се достављају акт о оснивању установе и докази о
испуњености услова из чл. 91. и 92. овог закона. Захтев за верификацију основне школе
подноси се најкасније до 28. фебруара текуће школске године за наредну школску годину, а
за средњу школу најкасније до 31. децембра за наредну школску годину. О захтеву за
верификацију установе одлучује министарство надлежно за послове просвете најкасније у
року од шест месеци од подношења уредног захтева, а решење о захтеву за верификацију
установе је коначно у управном поступку.
У оквиру јавних предузећа и установа које газдују, односно управљају одређеним
подручјима образују/организују се различите чуварске службе, у зависности од области,
подручја и врсте послова. Срећу се: пољочуварске службе, ловочуварске службе,
рибочуварске службе, шумочуварске службе и чуварске службе заштићених подручја
(споменици природе, резервати природе и др).
Као пример дајемо Закон о заштити природе, којим је прописано да непосредни
надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач, преко
чувара заштићеног подручја. Чувар контролише спровођење правила унутрашњег реда у

заштићеном подручју и обавља друге послове у складу са законом и актом управљача. У
вршењу чуварске службе, чувар нарочито: прати кретање и активности посетилаца и
других корисника у заштићеном подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и
изградњу објеката, коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне укључујући
дивљач и рибе, употребу моторних возила и пловила, постављање објеката на води, улазак
у зоне и објекте у којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном,
одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација; прати стање
биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног подручја; пружа помоћ и
сарађује са локалним становништвом; пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и
другим лицима при обиласку и разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима
и образовним активностима; сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном
подручју; сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном
подручју у циљу заштите природе; сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском
службом и органом унутрашњих послова. Када чувар утврди или основано претпостави да
је посетилац, односно корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима
унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен
је да: легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без
личних исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова; изврши преглед свих
врста возила, пловних објеката и товара; привремено одузме предмете и средства којима је
извршен прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени
извршењем таквог дела, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног
подручја ради чувања; затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за
спречавање и уклањање штетних последица; изврши сваки преглед, осим станова и других
просторија, за чији је преглед потребан судски налог. У вршењу службе чувар је дужан да
покаже службену легитимацију.Чувар мора да има најмање средњу стручну спрему, једну
годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове
за ношење оружја и друге услове, утврђене актом управљача. За време службе, чувар носи
службену одећу, знак заштите природе и знак заштићеног подручја које чува и може носити
оружје које одреди управљач, у складу са законом. Чувар има статус службеног лица.
Чувар може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и ловочувара,
уколико испуњава услове утврђене прописима који уређују област коришћења рибљег
фонда, шумарства и ловства само на заштићеним подручјима површине мање од 100 ха.
Посебним законом може се прописати да одређене послове надзора и контроле, које
је обављала инспекција, обавља чуварска служба (нпр. контролу у погледу бесправног
заузећа пољопривредног земљишта у државној својини могу да обављају пољочуварске
службе уместо пољопривредне инспекције).
Законом о акредитацији дефинисано је тело за оцењивање усаглашености као
правно лице или део правног лица које обавља послове оцењивања усаглашености,
укључујући испитивање, еталонирање, сертификацију и контролисање. Акредитација је
утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање
усаглашености испуњава захтеве одговарајућих српских, односно међународних и
европских стандарда, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине
области, како би се вршили одређени послови оцењивања усаглашеност, а сертификатом о
акредитацији се потврђује да је тело за оцењивање усаглашености компетентно за
обављање послова оцењивања усаглашености, за одређену област и обим.

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености дефинише
оцењивање усаглашености као сваку активност којом се утврђује да ли је производ,
односно процес производње усаглашен са прописаним техничким захтевима, а тело за
оцењивање усаглашености као привредно друштво, установа или друго правно лице које
спроводи оцењивање усаглашености, односно обавља послове техничке процене,
укључујући еталонирање, испитивање, сертификацију и контролу, те исправу о
усаглашености као декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат,
уверење о контролисању или други документ којим се потврђује усаглашеност производа
са прописаним захтевима.
У складу са чланом 12. овог закона, када је техничким прописом утврђено да
оцењивање усаглашености спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености, тим
прописом се утврђују и захтеви које то тело мора да испуни, нарочито у погледу: 1) стручне
оспособљености запослених и других ангажованих лица; 2) опреме; 3) независности и
непристрасности у односу на лица повезана са производом који је предмет оцењивања
усаглашености; 4) поступања са приговорима на његов рад и донете одлуке; 5) чувања
пословне тајне и 6) осигурања од одговорности за штету. Када је техничким прописом
утврђено да оцењивање усаглашености спроводи именовано тело за оцењивање
усаглашености (именовано тело), решење о његовом именовању доноси надлежни
министар у складу са Законом о општем управном поступку. Надлежни министар
(министар који руководи радом надлежног министарства) доноси решење о именовању, ако
тело за оцењивање усаглашености које је поднело захтев за именовање испуњава захтеве из
техничког прописа у смислу члана 12. овог закона, а које решење је коначно. При
оцењивању испуњавања прописаних захтева, надлежни министар узима у обзир и акт о
додели акредитације које је тело за оцењивање усаглашености прибавило у поступку
акредитације.
Именовано тело, на основу уговора са произвођачем, спроводи оцењивање
усаглашености у складу са поступцима утврђеним техничким прописом. Ово тело, пре
издавања исправе о усаглашености, захтева да произвођач који није испунио прописане
захтеве, предузме одговарајуће корективне мере. Ако именовано тело, приликом провере
усаглашености, после издавања исправе, утврди да производ више не испуњава прописане
захтеве, тражиће од произвођача да предузме одговарајуће корективне мере и по потреби
може, привремено или трајно, да одузме исправу о усаглашености или да ограничи важење
те исправе.
Именовано тело може да, уз сагласност произвођача, повери подизвођачу одређене
послове у вези са оцењивањем усаглашености ако подизвођач испуњава захтеве из истог
техничког прописа као и именовано тело. Ово тело може поверити подизвођачу само
послове за које је то тело именовано, при чему задржава одговорност за послове које је
поверило подизвођачу.
Именовано тело дужно је да обавести надлежног министра о: одбијању издавања,
ограничавању, привременом или трајном одузимању исправе о усаглашености; измењеним
околностима из решења о његовом именовању које могу да утичу на обим и захтеве
именовања; захтеву надлежног инспектора у вези са оцењивањем усаглашености;
поверавању послова подизвођачу; извршеном оцењивању усаглашености у обиму свог
именовања у земљи и иностранству; другим активностима у вези оцењивања
усаглашености. Ако надлежни министар утврди да именовано тело више не испуњава
прописане захтеве или да не извршава своје обавезе, доноси решење о одузимању одобрења

за спровођење оцењивања усаглашености, у складу са Законом о општем управном
поступку. Пре доношења овог решења, надлежни министар може, узимајући у обзир значај
недостатака у погледу испуњавања захтева или извршавања обавеза, писмено да упозори
именовано тело о недостацима у погледу испуњавања захтева или извршавања обавеза и
одреди рок за отклањање тих недостатака који не може бити дужи од 60 дана.
У случају доношења решења о одузимању одобрења или у случају да именовано
тело престане са радом, надлежни министар налаже том телу да у одређеном року изврши
пренос документације која се односи на оцењивање усаглашености другом именованом
телу, по избору произвођача, односно омогући доступност те документације надлежним
органима.
Законом о удружењима дефинисано је да је удружење добровољна и невладина
недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних
лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и
интереса, који нису забрањени Уставом или законом. Упис у Регистар удружења је
добровољан. Удружење стиче статус правног лица даном уписа у овај регистар.
Међутим, Законом о удружењима у члану 37. прописано је да удружење, поред
вршења оних активности којима се остварују циљеви утврђени његовим статутом, може
непосредно да обавља и привредну или другу делатност којом се стиче добит у складу са
законом којим се уређује класификација делатности, под следећим условима:
1) да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;
2) да је делатност предвиђена статутом;
3) да је делатност мањег обима, односно да се делатност обавља у обиму потребном за
остваривање циљева удружења.
Ова привредна и друга делатност уписује се у Регистар привредних субјеката, који
води Агенција за привредне регистре, и обавља се у складу са прописима којима је уређена
област у коју спадају активности које се обављају. Закон о удружењима прецизно
прописује да удружење може отпочети са непосредним обављањем ове делатности тек
након уписа делатности у Регистар привредних субјеката. Чланом 28. Закона о удружењима
предвиђено је да се привредне и друге делатности које удружење непосредно обавља
уписују и у Регистар удружења, кога такође води Агенција за привредне регистре.
Казненим одредбама Закона о удружењима је прописано да ће се новчаном казном
од 300.000 до 900.000 динара казнити за привредни преступ удружење ако непосредно
обавља привредну или другу делатност у циљу стицања добити која није у вези са његовим
статутарним циљевима или није предвиђена статутом или је обавља иако је надлежни орган
утврдио да не испуњава услове за обављање делатности (члан 37. став 2) и да ће се за овај
привредни преступ новчаном казном од 30.000 до 90.000 динара казнити и одговорно лице
у удружењу. Даље, казненим одредбама Закона о удружењима је прописано да ће се
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казнити за прекршај удружење ако обавља
привредну или другу делатност у већем обиму, односно у обиму који није потребан за
остваривање циљева удружења, а за овај прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара казнити и одговорно лице у удружењу.
Пракса је да се лица из приватног сектора којима су поверена јавна овлашћења
удружују у коморе или друге струковне (професионалне) асоцијације, што се најчешће
предвиђа посебним законом. Законом и статутом уређују се организација и рад коморе.
Коморе врше надзор над радом лица којима су поверена јавна овлашћења, доносе кодексе
етике, образују дисциплинске органе и спроводе дисциплинске поступке, тако да се у

случају теже дисциплинске повреде (теже дисциплинске одговорности) може изрећи и мера
одузимања лиценце, и врше друге послове. Струковне коморе, тиме, обављају поверене и
друге (остале) послове.
Тако, Закон о коморама здравствених радника („службени гласник рс“, бр. 107/05,
99/10 и 70/17 - ус) уређује врсте комора здравствених радника, прописујући да се, ради
унапређивања услова за обављање професије доктора медицине, доктора стоматологије,
дипломираних фармацеута, дипломираних фармацеута медицинске биохемије и доктора
медицине специјалиста клиничке биохемије, медицинских сестара и здравствених
техничара, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на
унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у
остваривању права на здравствену заштиту – оснивају: 1) Лекарска комора Србије;
2) Стоматолошка комора Србије; 3) Фармацеутска комора Србије; 4) Комора биохемичара
Србије и 5) Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Сагласно овом закону, комора обавља следеће послове као јавна овлашћења: доноси
кодекс професионалне етике (етички кодекс); врши упис здравствених радника, под
условима прописаним законом, и води именик свих чланов а коморе; издаје, обнавља и
одузима одобрење за самостални рад (лиценцу) члановима коморе који су уписани у
именик чланова коморе и води именик о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама;
посредује у споровима између чланова коморе, односно између чланова коморе и
корисника здравствених услуга; организује судове части за утврђивање повреде
професионалне дужности и одговорности чланова коморе, као и за изрицање мера за те
повреде; води именик изречених дисциплинских мера члановима коморе; на захтев члана
коморе или другог овлашћеног правног или физичког лица издаје изводе из именика,
уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне
исправе; утврђује висину чланарине за чланове коморе; утврђује износ надокнаде за упис у
именике чланова коморе, износ надокнаде за издавање и обнављање лиценце, као и
надокнаде за издавање извода из именика, уверења и потврда о евиденцијама које комора
води; издаје легитимацију члановима коморе који имају лиценцу; издаје идентификациони
број члановима коморе који имају лиценцу. Ове послове комора обавља као поверене
послове. У вршењу поверених послова примењује се Закон о општем управном поступку,
ако законом није друкчије одређено. На одлуку о висини чланарине и наведених надокнада
сагласност даје министарство надлежно за послове здравља.
Закон о ревизији прописује да Комора
ревизора обавља следеће послове као
јавна овлашћења: доноси и спроводи
програм испита за стицање звања
овлашћени ревизор, организује испите
за стицање звања овлашћени ревизор
и издаје сертификат за звање овлашћени ревизор; уређује ближе услове и поступак за
ослобађање полагања испита за стицање звања овлашћени ревизор; доноси програм
континуираног професионалног усавршавања и организује стручно усавршавање
лиценцираних овлашћених ревизора; прописује минимум радне документације која чини
садржај методологије рада; води Регистар лиценцираних овлашћених ревизора; води
Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора; води Регистар изречених мера;
утврђује висину чланарине за чланове Коморе; утврђује износ надокнаде за упис у регистре

Коморе, надокнаде за испите које спроводи Комора, надокнаде за издавање извода из
регистара, уверења и потврда о евиденцијама које Комора води, као и остале надокнаде
прописане законом и општим актима Коморе; спроводи истражне, дисциплинске и друге
поступке у складу са статутом и општим актима Коморе. Ове послове Комора ревизора
обавља као поверене послове. Наведене акте Комора ревизора доноси уз претходну
сагласност министарства надлежног за послове финансија, које пре давања сагласности
прибавља мишљење Комисије за хартије од вредности.
Надлежно министарство, односно надлежни орган управе има овлашћење да
преузме обављање послова поверених комори ако нађе да их комора обавља незаконито
или неправилно. У том смислу, у наставку је закључак, којим је Влaда дала сагласност да
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре преузме од Инжењерске
коморе извршавање поверених послова.

Поводом овог питања изјашњавало се и Министарство државне управе и локалне
самоуправе мишљењем број: 011-00-00473/2017-05 од 8.11.2017. године, у коме је утврдило
да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поступило у складу са
Закључком Владе када је израдило Предлог статута Инжењерске коморе Србије, а сагласно

чл. 47. и 48. Закона о државној управи, издало инструкцију о одржавању седнице
Скупштине Коморе ради доношења Статута. Министарство државне управе и локалне
самоуправе у овом мишљењу наводи да је Законом о државној управи прописано да се
поједини послови државне управе законом могу поверити, између осталих и имаоцима
јавних овлашћења (члан 4.), који имају иста права и дужности као органи државне управе, а
Влада и органи државне управе задржавају и после поверавања послова државне управе
одговорност за њихово извршавање (члан 51.). Тако су чланом 164. Закона о планирању и
изградњи - имаоцу јавних овлашћења, Инжињерској комори Србије поверени послови
државне управе. Такође, Законом о државној управи утврђено је да се орган државне
управе који врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу поверених
послова државне управе одређује законом, који, при томе, има сва општа овлашћења у
надзору над радом која су овим законом прописана. (члан 55.). Стога је чланом 166. Закона
о планирању и изградњи утврђено да надзор над законитошћу рада Коморе врши
министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства. Поред општих овлашћења
у вршењу надзора над радом утврђених чланом 47. Закона о државној управи, чланом 56.
овог закона утврђена су посебна овлашћења надзорног органа и прописано да је надзорни
орган државне управе дужан да непосредно изврши поверени посао ако би неизвршење
посла могло да изазове штетне последице по живот или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности, те ако ималац јавних овлашћења и поред
вишеструких упозорења не почне да врши поверени посао или не почне да га врши
правилно или благовремено, надзорни орган државне управе преузима извршење посла,
најдуже на 120 дана. Имајући у виду наведено, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре поступило је у складу са Закључком Владе када је израдило Предлог
статута Инжењерске коморе Србије, а сагласно чл. 47. и 48. Закона о државној управи,
издало инструкцију о одржавању седнице Скупштине Коморе ради доношења Статута,
закључује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Испуњеност услова и пословне лиценце
За одређене делатности важе прописани услови које је неопходно испунити за
њихово обављање – нпр. минимални технички услови у погледу просторија, уређаја,
опреме и запосленог кадра, услови који се односе на испуњеност стандарда (српски
стандарди – СРПС), организациони услови, материјални и финансијски услови, технички и
технолошки услови, кадровски и стручни услови и др.
Светска банка у приручнику под називом: „Како реформисати пословне лиценце“
(енг. How to Reform Business Licenses) одређује следеће: „Давање лиценце jе уобичајени
начин уређења привредне делатности, тако што органи уређују улазак привредних
субјеката на тржиште и отпочињање обављања делатности. Ово може да укључује дозволе,
потврде (сертификате) и друге облике овлашћења и обавештења.“
Пословном лиценцом сматра се сваки вид јавне сагласности, односно сагласности
јавне управе - сагласности надлежног органа, организације или физичког лица које врши
јавна овлашћења, која се даје у виду: дозволе, одобрења, лиценце, решења, мишљења,
уверења, сертификата, акредитације, потврде, овлашћења, акта о сагласности, акта о

условима или акта другог назива, на основу посебног закона или другог прописа донетог на
основу закона, као прописани услов за регистрацију или обављање одређене делатности,
укључујући и почетак обављања делатности или остваривање одређеног права у оквиру
обављања делатности. Када су прописани услови за обављање одређене делатности, лице
које их обавља је дужно да их испуњава током целог трајања обављања ове делатности, а
ако дође до њихове измене – да о томе обавети надлежни орган (у неким случајевима,
пропуштање обавештавања надлежног органа о овоме прописано је као прекршај).
Чланом 4. Закона о привредним друштвима 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. Члан 88. ст. 1. и 2. Закона о привредним
друштвима прописује да се на делатност предузетника сходно примењује члан 4. овог
закона о делатностима друштва и да предузетник може да обавља све делатности које нису
законом забрањене за које испуњава прописане услове, укључујући и старе и уметничке
занате и послове домаће радиности.
Закон о инспекцијском надзору у члану 33. став 2. прописује да у инспекцијском
надзору над субјектом уписаним у основни регистар, који обавља одређену делатност или
врши одређену активност, а није уписан у одговарајући посебни регистар или евиденцију
коју води други надлежни орган или организација или то чини без сагласности надлежног
органа или организације (дозвола, одобрење, решење, мишљење, уверење, лиценца,
сертификат, акредитација, потврда, овлашћење, акт о сагласности, акт о условима и др.)
или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис, сагласност или
пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности,
инспекција према том субјекту има и врши сва овлашћења и дужности које има и врши
према нерегистрованом субјекту и на њега се примењују одредбе овог закона које се
односе на нерегистрованог субјекта.
На правну природу административних сагласности јавне управе у форми дозвола и
одобрења може се применити логика одредаба члана 29. Закона о облигационим односима
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број
31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/03 - Уставна повеља), којима су уређени дозвола и
одобрење за закључење уговора. Овим одредбама прописано је да кад је за закључење
уговора потребна сагласност трећег лица, ова сагласност може бити дата пре закључења
уговора, као дозвола, или после његовог закључења, као одобрење, ако законом није
прописано што друго. Према томе, дозвола је претходна сагласност, док је одобрење накнадна сагласност.
Пословна лиценца се издаје, обнавља (ако је издата на одређено време), суспендује,
условно одузима и одузима по посебно прописаном поступку, уз супсидијарну примену
Закона о општем управном поступку, или у свему према одредбама Закона о општем
управном поступку, са упућујућом одредбом у посебном закону на Закон о општем
управном поступку, а и ако нема те упућујуће одредбе примењује се Закон о општем
управном поступку, који се, сагласно члану 3. став 1. овог закона, примењује на поступање
у свим управним стварима, где спадају и ови поступци који се тичу лиценци.
Пословне лиценце се издају решењем које се доноси у управном поступку. У
питању су конститутивни управни акти (конститутивна решења), којима се установљава,

мења или укида субјективно право на обављање одређене делатности у регулисаном
правном режиму. Није нужно да пословна лиценца носи назив решење (може се звати:
„дозвола“, „одобрење“, „сагласност“ и сл.) да би била решење, јер, према члану 16. став 3.
Закона о општем управном поступку, решења могу имати и други назив, ако је то посебним
законом предвиђено. Решењем се одлучује о праву, обавези или правном интересу странке
(члан 136. став 1. Закона о општем управном поступку). Пословне лиценце имају својство
јавне исправе.
Пословну лиценцу издаје и поступке у вези са пословним лиценцама води и у њима
решава надлежно (ресорно) министарство, орган у саставу надлежног министарства или
посебна организација – над чијим радом надзор врши надлежно министарство или
комора – струковна или привредна комора или друго струковно или пословно удружење
или друга организација у вршењу повереног управног јавног овлашћења, а преко
овлашћених службених лица.
Чланом 28. Закона о државној управи прописано је да министарство може да има
један или више органа управе у свом саставу (орган у саставу), да се орган у саставу
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, као
и да орган у саставу може стећи својство правног лица кад је то законом одређено. Чланом
29. истог закона утврђено је да су врсте органа у саставу: управе, инспекторати и
дирекције, при чему се управа образује за извршне и с њима повезане инспекцијске и
стручне послове, инспекторат за инспекцијске и с њима повезане стручне послове, а
дирекција - за стручне и с њима повезане извршне послове који се, по правилу, односе на
привреду. Закон о државној управи у члану 33. прописује да се посебна организација
образује за стручне и с њима повезане извршне послове чија природа захтева већу
самосталност од оне коју има орган у саставу, а у члану 34. да су врсте посебних
организација: секретаријати и заводи, а законом се могу образовати и посебне организације
с друкчијим називом. Секретаријат се образује за стручне послове значајне за све органе
државне управе и с њима повезане извршне послове, а завод за стручне послове који
изискују примену посебних метода и сазнања и с њима повезане извршне послове. Посебна
организација може стећи својство правног лица кад је то законом одређено.
Пример: Законом о државном премеру и катастру прописано је да геодетска
организација може да изводи геодетске радове1, на целокупној територији Републике
Србије, ако јој је издата лиценца за рад, коју, за поједине врсте геодетских радова, издаје
Републички геодетски завод (посебна организација) решењем у року од осам дана од дана
подношења захтева.
Надзор над радом органа у саставу, сагласно члану 39. Закона о државној управи,
врши министарство у чијем саставу је орган. Надлежно министарство при томе има сва
општа овлашћења у надзору над радом која су овим законом прописана. Према члану 50.
овог закона, законом може бити одређено министарство које врши надзор над радом
Геодетски радови су: израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских
радова за које је предвиђена израда главног пројекта; извођење геодетских радова за које је
предвиђена израда главног пројекта; извођење геодетских радова у одржавању катастра
непокретности и одржавању катастра водова; израда геодетских подлога у инжењерско-техничким
областима за које се не израђује главни пројекат; израда пројеката геодетског обележавања у
области урбанистичког планирања; реализација пројеката геодетског обележавања у области
урбанистичког планирања; катастарско класирање, бонитирање и комасациона процена земљишта.
1

посебне организације, а надлежно министарство је у надзору над радом посебне
организације једино овлашћено да захтева извештаје и податке о раду посебне
организације, утврди стање извршавања послова и упозори на уочене неправилности,
издаје инструкције и предложи Влади да предузме мере на које је овлашћена.
Саопштење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поводом
управног надзора овог министарства над радом Републичког геодетског завода

Извор: Интернет страница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/ministarstvo-uvelo-upravni-nadzor-nad-radom-rgz
Закон о општем управном поступку користи назив: „орган“ и за правна и физичка
лица којима су поверена јавна овлашћења. У члану 1. овог закона прописано је да је
управни поступак - скуп правила која државни органи и организације, органи и
организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне
самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује
регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (за све
њих се у даљем тексту овог закона користи назив: органи) примењују када поступају у
управним стварима.
Сагласно члану 39. Закона о општем управном поступку, орган (надлежна
министарства и други органи државне управе, коморе у вршењу јавних овлашћења и др.)
поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица. Овлашћено службено лице
је лице које је распоређено на радно место које чине и послови вођења поступка и
одлучивања у управној ствари, или само послови вођења поступка или предузимања
појединих радњи у поступку. Ако службено лице није одређено, решење у управном
поступку доноси руководилац органа. Орган на погодан начин објављује која су службена

лица овлашћена за одлучивање у управним стварима, а која за предузимање радњи у
поступку пре доношења решења.
О пословним лиценцама води се службена евиденција, коју води орган који их
издаје, обнавља, супсендује и одузима.
Пословна лиценца се издаје по захтеву субјекта и одредбе Закона о општем
управном поступку којима се уређују захтев за покретање поступка, поднесци, садржина и
(не)уредност поднеска, одбацивање захтева, измена захтева, одустанак од захтева, одбијање
захтева – обустављање поступка и др. примењују се и на овај захтев, с тим да посебним
законом могу да се одређена питања која се односе на овај захтев пропишу другачије него
што је то у Закону о општем управном поступку.
Издавању пословне лиценце претходи провера испуњености услова. Она се
спроводи у поступку непосредног одлучивања или испитном поступку.
Непосредно одлучивање уређено је у члану 104. Закона о општем управном
поступку, којим је прописано да орган може непосредно да одлучи о управној ствари,
поред осталог, 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, или 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 ако је то посебним законом одређено. У поступку непосредног
одлучивања од странке се не узима изјава и не води испитни поступак.
Испитни поступак води се 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 (члан
106. став 1. Закона о општем управном поступку). Ако се провера испуњености прописаних
услова врши у испитном поступку и ако је предвиђено да надлежни инспектор проверава
испуњеност ових услова, тај поступак може имати форму поступка инспекцијског надзора,
и то ванредног утврђујућег надзора, или је поступак инспекцијског надзора инициран
захтевом из испитном поступка, односно поступак инспекцијског надзора се води ради
доношења одлуке у испитном поступку. Инспектор, тако, у поступку инспекцијског
надзора провери испуњеност услова и издаје лиценцу (решење – управни акт), у складу са
одредбама посебног закона, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном
поступку. Други начин је када инспектор провери испуњеност прописаних услова, у складу
са одредбама посебног закона, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем
управном поступку, а затим записник са доказима доставља надлежном министарству,
односно надлежном органу, који има управна јавна овлашћења и који издаје лиценцу у
испитном поступку. Тај испитни поступак надлежни орган води у складу са посебним
законом и Законом о општем управном поступку и у њему је записник из поступка
инспекцијског надзора, који има својство јавне исправе, кључни или међу кључним
доказима.
Пословне лиценце (дозвола, лиценца, други облик јавне сагласности) издаје се на
неодређено време или на одређено време, са могућношћу обнављања, односно
продужења важења. Законом се прописује одређени рок у коме се, пре истека рока на који
је лиценца издата (пре истека лиценцног периода), подноси захтев за обнављање лиценце.
Законом се прописују и разлози за привремено и/или трајно одузимање лиценце, попут:
изрицања мере забране обављања делатности као управне санкције или заштитне мере,
односно мере безбедности (дисциплински поступак, прекршајни поступак, поступак за

привредни преступ, кривични поступак), правноснажне пресуде за одређено кривично дело
и др.
Против решења у поступцима који се тичу лиценци постоји право жалбе, најчешће
надлежном министру, али право жалбе може и бити искључено посебним законом, чиме је
решење о лиценци коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни
спор. У том смислу, чланом 151. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је
да против решења првостепеног органа странка има право на жалбу, ако жалба није
законом искључена. Ово је и основно начело управног поступка из члана 13. Закона о
општем управном поступку, које се примењује у свим управним стварима, а којим је
предвиђено да против решења донесеног у првом степену странка има право на жалбу, ако
законом није друкчије прописано.
У члану 154. Закона о општем управном поступку прописано да решење не може да
се изврши док не истекне рок за жалбу (одложно дејство жалбе), ако законом није друкчије
прописано. Жалба одлаже извршење решења и док жалилац не буде обавештен о решењу
којим је одлучено о жалби, ако законом није друкчије прописано. Чланом 155. Закона о
општем управном поступку уређено је одступање од одложног дејства жалбе,
прописивањем да се решење, изузетно, извршава пре истека рока за жалбу, као и после
подношења жалбе, ако би одлагање извршења странци нанело ненадокнадиву штету или
теже угрозило јавни интерес. Такође, Закон о општем управном поступку прописује да
решење не може да се изврши док не истекне рок за жалбу, ако законом није друкчије
прописано, а, изузетно, извршава се пре истека рока за жалбу, као и после подношења
жалбе, ако би одлагање извршења теже угрозило јавни интерес. Посебним законом може
бити прописано да жалба не одлаже извршење решења.
За решавање у другом степену надлежан је орган који је стварно надлежан по члану
33. Закона о општем управном поступку, односно према Закону о државној управи
(министар и др.) и другом закону и пропису о
надлежности органа. Законом о општем управном
поступку је прописано да се у жалби мора навести
решење које се побија и означити назив органа
који га је донео, као и број и датум решења и
потпис жалиоца. Довољно је да жалилац у жалби
изложи у ком је погледу незадовољан решењем,
али жалбу не мора посебно образложити. У жалби
се могу износити нове чињенице и нови докази,
али је жалилац дужан да образложи због чега их
није изнео у првостепеном поступку. И када
поднесак није означен као жалба, сматра се као жалба ако из садржине произлази јасна
намера странке да побија решење.
Решење првостепеног органа постаје извршно: истеком рока за жалбу, ако жалба
није изјављена; обавештавањем странке, ако жалба није дозвољена; обавештавањем
странке, ако жалба не одлаже извршење решења; кад се све странке одрекну права на
жалбу; обавештавањем странке о решењу, којим се жалба одбацује или одбија, а решење
другостепеног органа постаје извршно кад странка буде обавештена о њему.
Одлука другостепеног органа по жалби је коначна и против ње се може покренути
управни спор, у складу са Законом о управним споровима. Управни спор решава Управни
суд, као суд посебне надлежности.

Странке у управном спору су тужилац, тужени и заинтересовано лице. 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. Државни орган,
орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организација, део привредног
друштва са овлашћењима у правном промету, насеље, група лица и други који немају
својство правног лица, могу покренути управни спор ако могу да буду носиоци права и
обавеза о којима се решавало у управном поступку. Ако је управним актом повређен закон
на штету јавног интереса, управни спор може да покрене надлежни јавни тужилац. Ако су
управним актом повређена имовинска права и интереси Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, управни спор може да покрене и надлежно
јавно правобранилаштво. Тужени у управном спору јесте орган чији се управни акт
оспорава, односно орган који по захтеву, односно по жалби странке није донео управни акт.
Управни спор може се покренути против управног акта који је донет у другом степену, као
и против првостепеног управног акта против кога није дозвољена жалба у управном
поступку. Управни спор покреће се тужбом.
Шта је предмет управног спора? У управном спору суд одлучује о законитости
коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска
заштита. У управном спору, суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката
којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у
одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита или када је то
законом предвиђено. Тужба, по правилу, не одлаже извршење управног акта против
кога је поднета. 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. Изузетно, странка из управног
поступка може тражити од суда одлагање извршења управног акта и пре подношења тужбе:
у случају хитности, или када је изјављена жалба која по закону нема одложно дејство, а
поступак по жалби није окончан. По захтеву за одлагање извршења суд одлучује решењем,
најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева.
Тужени је дужан да у остављеном року достави Управном суду све списе који се
односе на предмет управног спора и изјасни се о наводима тужбе. Ако тужени и после
другог захтева не достави списе предмета у року од осам дана или ако изјави да их не може
доставити, суд може решити спор и без списа, при чему ће сам утврдити чињенично стање
на расправи. Такође, тужени је овлашћен до завршетка управног спора да поништи или
измени своје решење из оних разлога из којих би суд могао поништити такво решење, ако
уважава све захтеве тужбе и ако се тиме не вређа право странке у управном поступку или
право трећег лица.2 У том случају Управни суд ће, ако се тужилац сложи са таквим
поступањем туженог, обуставити управни спор решењем.
Управни суд решава спор пресудом. Пресудом се тужба уважава или одбија као
неоснована. Управни суд у управном спору решава у спору ограничене јурисдикције и у
спору пуне јурисдикције. Тако, решавајући у спору ограничене јурисдикције, ако се тужба
уважава, суд пресудом поништава оспорени управни акт у целини или делимично и враћа
предмет надлежном органу на поновно одлучивање, осим ако у тој ствари нови акт није
Мењање и поништавање решења у вези са управним спором прописано је и у члану 175. Закона о
општем управном поступку, као ванредно правно средство.
2

потребан. Ако се тужба уважава а тужбени захтев је да се утврди незаконитост акта без
правних дејстава, или се тужбени захтев састоји само у утврђењу да је тужени поновио свој
ранији акт који је већ поништен пред судом – суд се у пресуди ограничава на тражено
утврђење. Ако суд нађе да је оспорени акт ништав, донеће пресуду којом тај акт оглашава
ништавим. Када се ради о спору пуне јурисдикције, у случају да нађе да оспорени управни
акт треба поништити, суд ће пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то
дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то. Таква пресуда у
свему замењује поништени акт. Спор пуне јурисдикције је искључен када је предмет
управног спора управни акт донет по дискреционој оцени. Изузетно, у појединим
материјама спор пуне јурисдикције може да буде изричито искључен посебним законом.
Ако тужилац тражи да суд својом пресудом реши управну ствар, суд је обавезан да посебно
наведе разлоге због којих тај захтев није прихватио. У случајевима када би поништење
оспореног акта и поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало за тужиоца
штету која би се тешко могла надокнадити а суд је сам утврђивао чињенично стање,
обавезан је да одлучи у спору пуне јурисдикције, осим ако је такав спор законом искључен.
Када је тужба поднета због ћутања управе, а суд нађе да је основана, пресудом ће уважити
тужбу и наложити да надлежни орган донесе решење. Ако суд располаже потребним
чињеницама, а природа ствари то дозвољава, он може својом пресудом непосредно решити
управну ствар.
Пресуда донета у управом спору је
обавезујућа и против ње се не може
изјавити жалба (правноснажна пресуда).
Али,
против
правноснажне
одлуке
Управног суда, под Законом о управним
споровима прописаним условима, странка
и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за
преиспитивање судске одлуке, о коме одлучује Врховни касациони суд, односно странка
може поднети тужбу за понављање Управном суду.
Када суд поништи акт против кога је био покренут управни спор, предмет се
враћа у стање поновног решавања по жалби, односно стање поновног решавања по захтеву
странке у првостепеном поступку, ако је жалба била законом искључена (стање пре него
што је поништени акт донет). Дакле, ако је пресудом у управном спору поништен
другостепени управни акт, предмет се враћа у стање поновног решавања по жалби, па
орган, извршавајући пресуду, поново решава о жалби на првостепени управни акт. Ако није
било другостепеног поступка, јер је жалба на првостепени управни акт искључена, предмет
се враћа у фазу покретања првостепеног поступка, када је покренут по службеној
дужности, односно у стање поновног решавања по захтеву странке у првостепеном
поступку, када је покренут поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског
надзора или другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку.
Ако према природи ствари у којој је настао управни спор треба уместо поништеног
управног акта донети други, надлежни орган је дужан да тај акт донесе без одлагања, а
најкасније у року од 30 дана од дана достављања пресуде, при чему је надлежни орган
везан правним схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка. Када дође
до активног непоступања по пресуди, тј. ако надлежни орган после поништења управног
акта донесе управни акт противно правном схватању суда или противно примедбама суда у

погледу поступка, па тужилац поднесе нову тужбу, суд ће поништити оспорени акт и сам
решити управну ствар пресудом, осим ако то није могуће због природе те ствари или је
иначе пуна јурисдикција законом искључена. Ова пресуда у свему замењује акт надлежног
органа. Ако суд сматра да због природе ствари не може да сам реши управну ствар, дужан
је да то посебно образложи. О активном непоступању по пресуди суд извештава орган
који врши надзор над радом органа који ово чини. Постоји и пасивно непоступање по
пресуди, па ако надлежни орган после поништења управног акта не донесе одмах, а
најкасније у року од 30 дана, нови управни акт или акт о извршењу пресуде донете у спору
пуне јурисдикције, странка може посебним поднеском да тражи доношење таквог акта. Ако
надлежни орган не донесе овај акт ни у року од седам дана од тражења странке, странка
може посебним поднеском да захтева од суда који је донео пресуду доношење таквог акта.
По том захтеву странке, суд ће затражити од надлежног органа обавештење о разлозима
због којих управни акт није донео. Надлежни орган је дужан да ово обавештење да одмах, а
најкасније у року од седам дана. Ако он то не учини, или ако дато обавештење, по
нахођењу суда, не оправдава неизвршење судске пресуде, суд ће донети решење које у
свему замењује акт надлежног органа, уколико природа ствари то дозвољава. Суд ће
решење доставити органу надлежном за извршење, и о томе истовремено обавестити орган
који врши надзор. Орган надлежан за извршење дужан је без одлагања да изврши овакво
решење. Због штете настале неизвршењем, односно неблаговременим извршењем пресуде
донете у управном спору тужилац има право на накнаду која се остварује у спору пред
надлежним судом, у складу са законом.
На питања поступка решавања управних спорова која нису уређена овим Законом о
управним споровима сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку.
Поставља се питање како инспекција треба да поступи када у надзору утврди да је
надзирани субјекат благовремено, пре истека важења постојеће лиценце, поднео
надлежном органу захтев за издавање продужење њеног важења, а надлежни орган није у
року одлучио о благовремено поднетом захтеву? Мишљења смо да је у оваквој ситуацији
правно утемељено и целисходно да се, применом члана 107. и члана 100. став 2. Закона о
општем управном поступку, решењем прекине поступак инспекцијског надзора док
надлежни орган не одлучи по захтеву надзираног субјекта за продужење важења лиценце,
као претходном питању. Чланом 107. став 1. Закона о општем управном поступку
прописано је да ако орган наиђе на питање без чијег решења не може да одлучи о управној
ствари, а које чини самосталну правну целину и за чије решавање је надлежан суд или
други орган (претходно питање), може сам да расправи претходно питање или да прекине
поступак док суд или други орган не реше претходно питање. Ставом 4. истог члана
одређено је да се поступак мора прекинути ако се пред судом или другим органом већ
решава претходно питање. Продужење важења пословне лиценце представља претходно
питање без чијег се решења не може решити сама инспекцијска управна ствар, а то питање
чини самосталну правну целину за чије је решење није надлежна инспекција, него други
орган. Сматрамо да савесна странка, која је благовремено поднела захтев и урадила све што
је до ње да испуни прописану обавезу поседовања важеће пословне лиценце, не може
сносити штетне последице у инспекцијском надзору и повезаним поступцима (изрицање
управних мера – забрана обављања делатности, подношење захтева за покретање
прекршајног поступка) због неажурности у поступању органа управе. Наведено је у складу
са начелом сразмерности да се правна норма тумачи и примени на начин који је повољнији
по странку, а под условом да се и тако постижу сврха и циљ закона, односно да се не штети

јавни интерес. Сматрамо и да се прекидом поступка не завршава поступање инспекције које
је прекинула поступак, него да је потребно о томе обавестити орган којем је поднет захтев
за продужење важења пословне лиценце, у складу са чланом 108. Закона о општем
управном поступку и принципима добре управе, и тиме својеврсном пожурницом утицати
на орган који „ћути“ да одлучи у поступку и тако реши претходно питање. Члан 108. Закона
о општем управном поступку прописује да ако се поступак у коме се решава претходно
питање покреће по службеној дужности
орган који је прекинуо поступак тражи од
суда или другог органа да покрене
поступак, што се, према нашем мишљењу,
има сходно применити и на ситуацију када
је поступак поводом претходног питања већ покренут подношењем захтева (у складу са
чланом 90. став 1. Закона о општем управном поступку, поступак се покреће захтевом
странке или по службеној дужности, а сагласно члану 91. став 1. истог закона, поступак је
покренут
захтевом
странке
кад
орган
прими захтев странке).
На овом становишту је
и Заштитник грађана, о
чему сведочи извод из
мишљења у сличном
предмету, који дајемо у
наставку текста.
Извод из мишљења
Заштитника грађана
Извор: Заштитник
грађана,
www.ombudsman.rs
И управна пракса другостепених органа стоји на овом становишту, што се може
видети на примеру решења министарства надлежног за послове пољопривреде, како следи
у наставку текста.
Извод из образложења другостепеног решења
министарства надлежног за послове пољопривреде

Субјекти приватног права којима је поверено обављање стручних послова
инспекције одговарају за штету причињену трећим лицима по основу одговорности
предузећа и других правних лица према трећем, која је уређена у чл. 170. и 171. Закона о
облигационим односима. Према тим одредбама, 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. Оштећеник има право захтевати накнаду штете и непосредно од
радника ако је штету проузроковао намерно. Притом, овим одредбом не дира се у правила о
одговорности за штету која потиче од опасне ствари или опасне делатности. Ове одредбе
примењују се и на друге послодавце у погледу одговорности за штету коју запослени који
код њих раде проузрокују у раду или у вези с радом. Лице које је оштећенику накнадило

штету коју је запослени проузроковао намерно или крајњом непажњом, има право од тог
запосленог захтевати накнаду плаћеног износа. Одређени посебни закони, такође, садрже
овакве одредбе – на пример, чланом 18. став 5. Закоан о државном премеру и катастру
прописано је да за штету коју запослени у геодетској организацији проузрокује трећем
лицу приликом обављања геодетских радова одговара геодетска организација у складу са
законом.
Један од примера поверавања стручних послова инспекције лиценцираним лицима
из приватног сектора је садржано у Закону о заштити од пожара у члану 80. Према овом
члану, надзор над испуњеношћу прописаних услова и мера заштите од пожара у току
грађења објекта, уместо инспектора превентивне заштите, надзире лиценцирано лице из
приватног сектора које испуњава услове за вршење стручног надзора, у складу са
прописима о планирању и изградњи, а писаним актом инвеститора или његовог заступника
је одређено да у току извођења радова обавља ове послове.
Чланом 80. Закона о заштити од пожара прописано је да надзор над грађењем
објеката обухвата: 1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима,
главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама
заштите од пожара; 2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких норматива из
области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и
инсталација који се уграђују, према овереним главним пројектима, главном пројекту
заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мера заштите од пожара;
давање упутства извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких
и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у
току извођења радова. Овај надзор врши лице које испуњава услове за вршење стручног
надзора, у складу са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце
из чл. 32. и 38. овог закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је
одређено да у току извођења радова обавља ове послове. Министар унутрашњих послова
прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38. овог
закона, као и састав и начин рада комисије за одузимање лиценци коју решењем образује
министар надлежан за унутрашње послове. Министарство надлежно за унутрашње послове
води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама.
С овим у вези, чланом 32. Закона о заштити од пожара прописано је да Главни
пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице које је
уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације,
које има овлашћење министарства надлежног за унутрашње послове за израду Главног
пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите
од пожара. Ову лиценцу може добити лице које има: 1) најмање високу стручну спрему
техничког смера; 2) најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера
заштите од пожара или њиховог надзора; 3) положен стручни испит из области заштите од
пожара. Министар надлежан за унутрашње послове прописује ближе услове за добијање
овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара, као и програм и начин полагања
стручног испита из области заштите од пожара. Министарство надлежно за унутрашње
послове води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама.
Члан 38. Закона о заштити од пожара прописује да пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара у објектима у којима се производе, прерађују и

складиште запаљиве течности и гасови, експлозивне и друге материје које могу довести до
пожара и у другим сложеним објектима обавља привредно друштво, односно друго правно
лице које је уписано у одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова,
задовољава посебне услове у погледу техничке опремљености и има запослена лица са
лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.
Стручни испит за добијање лиценце полаже се пред комисијом Министарства надлежног за
унутрашње послове. Министар надлежан за унутрашње послове прописује програм
стручног испита, услове за добијање лиценце, ближе услове за добијање овлашћења за
обављање послова и посебне услове техничке опремљености, као и висину накнаде за
комисију. Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 1. овог члана
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство надлежно за
унутрашње послове води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама.
Пример је и поверавање, на основу решења министра надлежног за послове
ветеринарства, обављања појединих стручних послова ветеринарске инспекције ветеринарској станици која испуњава прописане услове, сагласно члану 148. у вези са
чланом 17. Закона о ветеринарству. Ветеринарска станица која испуњава услове из члана
17. овог закона може обављати поједине стручне послове ветеринарске инспекције, и то: 1)
ветеринарско-санитарни преглед животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла и хране за животиње у унутрашњем промету; 2) ветеринарскосанитарни преглед животиња одређених за клање, меса и производа животињског порекла
пре стављања у промет; 3) ветеринарско-санитарни преглед превозних средстава којима се
обавља превоз животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла,
хране за животиње и споредних производа животињског порекла у унутрашњем промету;
4) издавања уверења о статусу газдинства слободног од одређене заразне болести.
Ветеринарска станица не може обављати ове стручне послове у односу на сопствене
животиње, производе животињског порекла, храну животињског порекла, храну за
животиње, споредне производе животињског порекла и сопствена превозна средства.
Испуњеност услова за обављање ових послова утврђује министар надлежан за послове
ветеринарства. Решење о испуњености услова за обављање ових послова објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“. Лице које обавља стручне послове ветеринарске
инспекције мора имати овлашћење које издаје министарство надлежно за послове
ветеринарства.

Механизми регулације, надзора и контроле вршења
поверених стручних послова
Питања преузимања вршења поверених послова доводи до тематике различитих
вануправних и управних механизама регулације, надзора и контроле вршења поверених
стручних послова. Наиме, да би држава обезбедила законито и правилно обављање
поверених стручних послова инспекције, могу се законом, подзаконским прописом и
општим актом предвидети различити облици контроле квалитета и надзора над вршењем
поверених стручних послова.

Као механизми регулације, надзора и контроле над обављањем поверених
стручних послова инспекције постоје:
1)
a.
b.
2)

3)
4)
5)
6)

унутрашњи надзор – унутрашње провере:
у самом субјекту коме се поверавају поједини стручни послови инспекције или
од стране:
струковне коморе,
привредне Србије или
другог
лица/организације,
којој су
поверена управна јавна овлашћења;
осигурање
од
професионалне
одговорности
лица
која
обављају
поверене стручне послове успостављање
етичких правила - доношење и праћење
примене Кодекса етике, те успостављање
Етичког одбора;
дисциплинска одговорност – суд части;
управни надзор од стране инспекције/министарства чији стручни послови се
поверавају;
тужба суду;
друго.

1.1.

Унутрашњи надзор – унутрашње провере

Унутрашњи надзор – унутрашње провере правилности и квалитета обављања
поверених стручних послова инспекције могу да се организују унутар субјекта коме су
поверени поједини стручни послови инспекције или да их обавља комора – струковна или
привредна, односно друго лице/организација, којој су поверена управна јавна овлашћења.
Унутрашњи надзор може бити редован, који се спроводи на основу годишњег
програма/плана, којег доноси надлежни орган привредног субјекта, односно коморе или
друге организације, и ванредан, који се спроводи на захтев управног, односно надзорног
органа, одговорног лица, надлежног инспектора и другог овлашћеног лица, или по
притужби незадовољног лица.
Унутрашњи надзор спроводи овлашћено лице или комисија (тим).
Закон о привредним друштвима у чл. 451. и 452. („Унутрашњи надзор”) прописује
да друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег
надзора пословања. У јавним акционарским друштвима најмање једно лице надлежно за
унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у
складу са законом којим се уређује ревизија, с тим да јавно акционарско друштво статутом
или другим актом прописује услове које мора испунити лице које руководи пословима
унутрашњег надзора у погледу професионалног и стручног знања и искуства који га чине
подобним за обављање ове функције у друштву. Лице надлежно за унутрашњи надзор
пословања мора бити запослено у друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и
не може бити директор нити члан надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно,
а именује га одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом
дводомно, на предлог комисије за ревизију. Послови унутрашњег надзора нарочито

обухватају: контролу усклађености пословања друштва са законом, другим прописима и
актима друштва; надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским
извештавањем; проверу спровођења политика управљања ризицима; праћење усклађености
организације и деловања друштва са кодексом корпоративног управљања; вредновање
политика и процеса у друштву, као и предлагање њиховог унапређења. Лице које руководи
пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно
извештава комисију за ревизију, а у друштвима која немају комисију за ревизију - одбор
директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно.
Кодекс корпоративног управљања, који је донела Привредна комора Србије,
разрађује питања интерног надзора, унутрашње контроле и управљања ризицима у
привредним друштвима - друштвима капитала, разрешавајући извесне терминолошке,
појмовне и друге недоумице и попуњавајући одређене законске и правне празнине у овом
погледу, тиме преносећи у домаће право међународне стандарде и најбољу праксу.
Дефинишући логичким редоследом појмове у области унутрашњег (интерног) надзора,
како следи у наставку текста, Кодекс даје нову вредност у овој области, појмовно и
системски је заокружујући:
Графикон 1.
Појмови унутрашњег (интерног) надзора, Кодекс корпоративног управљања
Појам
Интерни надзор

Ризик

Управљање
ризиком
Интерна контрола

Значење
Општи појам за прегледање, испитивање и оцењивање
правилности рада, процеса и поступака који укључује све врсте
и облике контролних мера и активности успостављене и
спроведене од стране руководства у циљу прибављања
сигурности у пословни систем, у поузданост основа за
доношење одлука, у могућност раног препознавања опасности
од потенцијалних губитака и благовременог предузимања мера
за њихово одбацивање или ублажавање. Најчешћи облици
интерног надзора у примени су: интерна контрола, систем
интерних контрола, управљање ризиком, контролинг, контрола
усклађености пословања, провере по захтевима различитих
система менаџмента, инспекције, управљање ликвидношћу и
имовином, интерна ревизија, посебне контроле и друго.
Могућност настанка догађаја чија би се последица могла
одразити на постизање циљева друштва. Ризик се исказује и
мери у категоријама последице, која се коначно увек може
изразити новчаним износом, и вероватноће настанка тог
догађаја.
Процес идентификације и оцене ризика и дефинисања
одговарајућих контрола као одговора на ризик у циљу
управљања догађајима и ситуацијама и обезбеђења уверавања да
ће циљеви друштва бити остварени.
Свака радња предузета од стране надлежног органа и/или
функције друштва у сврху управљања ризиком и повећања
извесности достизања постављених планова и циљева друштва.
Свака интерна контрола састоји се од пет компонената:

Контролно
окружење

Систем интерних
контрола

Усклађеност
пословања
Интерна ревизија

Уверавање
(eng. Assurance)
Екстерна ревизија

контролног окружења као базе која опредељује квалитет и
успешност свих других активности из домена интерне контроле;
оцене ризика; контролних активности (самих контролних
поступака); информација и комуникација (као начин којим се
преносе информације о контролама и обезбеђују повратне
информације о њиховом функционисању); и мониторинга
(надзора над функционисањем успостављених контрола или
система интерних контрола).
Основ за изградњу система интерних контрола а опредељено је
ставовима, вредностима и понашањем одбора и руководства.
Контролно окружење осигурава дисциплину и структуру за
постизање примарних циљева система интерне контроле.
Контролно окружење укључује следеће елементе: интегритет и
етичке вредности; филозофију и стил руковођења; структуру
организације; начин доделе овлашћења и одговорности;
политике и праксе управљања; и компетентност запослених.
Јединствени концепт настао обједињавањем свих контролних
поступака и процеса који се примењују у пословању и
управљању друштвом, интегришући појединачне контроле и
поступке, чинећи нормативни оквир којим се регулише
пословање и управљање друштвом и обезбеђујући руководству и
управи сигурност у остваривању циљева друштва.
Поштовање интерних и екстерних захтева: политика, планова,
процедура, закона, прописа, уговора и других захтева којима се
регулише пословање друштва.
Независно, објективно уверавање и саветодавна активност
осмишљена да дода вредност и побољша пословање
организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве
уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и
побољшању ефикасности управљања ризиком, контролних и
управљачких процеса. (Општеприхваћена дефиниција Института
интерних ревизора - The Institute of Internal Auditors).
(У контексту улоге интерне ревизије) објективно испитивање
поступака, активности и процеса успостављених у друштву у
циљу давања независне оцене и обезбеђења доказа да ће на њима
засновани циљеви и планови друштва бити остварени.
Поступак провере и оцене финансијских извештаја и
консолидованих извештаја обвезника ревизије, као и података и
метода који су примењени при састављању финансијских
извештаја, а у циљу изражавања стручног и независног
мишљења о истинитости и објективности исказаног
финансијског стања, резултата пословања и новчаних токова
друштва, као и да су исти припремљени у складу са оквиром
финансијског извештавања који друштво примењује

1.2.

Осигурање од професионалне одговорности

Осигурање од професионалне одговорности за лица из приватног сектора којима су
поверена јавна овлашћења или одређени стручни послови даје додатне гаранције за
правилан, стручан и савестан рад ових лица. Осигурање од професионалне (стручне)
одговорности представља поделу ризика лица које обавља делатност, односно врши
одређене стручне послове са друштвом за осигурање. Односи се на штету која може
настати услед стручне грешке, непажње и пропуста – погрешног чињења или
пропуштања чињења у обављању делатности, односно вршењу стручних послова
(осигурани случај).3 У питању је осигурању од штете коју би лице које обавља делатност,
односно врши одређене стручне послове могло причинити трећем лицу обављањем
делатности.
Може се прописати као обавезно осигурање - законом и ближе уредити
подзаконским прописом и општим актима коморе и друштава за осигурање, или је у
питању добровољно осигурање, као стандард одређене струке.
Постоји индивидуално и колективно осигурање од професионалне одговорности.
Индивидуално осигурање лице које обавља делатност, односно врши поједине стручне
послове закључује са друштвом за осигурање у своје име и за свој рачун, а колективно
осигурање закључује струковна или привредна комора са друштвом за осигурање, у своје
име а за рачун лица које обавља делатност, односно врши поједине стручне послове, у
складу са општим актима. Лице које обавља делатност, односно врши поједине стручне
послове у том случају плаћа накнаду комори, а комора премију осигурања друштву за
осигурање. Комора може закључити уговор о колективном осигурању за све своје чланове.
Уговор о осигурању од професионалне одговорности може да обухвата и осигурање
од одговорности за радње других лица која у име и за рачун лица које обавља делатност,
односно врши поједине стручне послове обављају поједине радње. На овај начин је уређује
проширено дејство осигурања од професионалне одговорности.
Уговором о осигурању од професионалне одговорности обавезује се уговарач
осигурања - лице које обавља делатност, односно врши поједине стручне послове у случају
индивидуалног, односно комора у случају колективног осигурања, да плати одређени износ
(премија осигурања) друштву за осигурање, а друштво за осигурање се обавезује да, ако
наступи догађај који представља осигурани случај, исплати оштећеном лицу накнаду,
односно уговорену суму. Ради се о битним елементима уговора о осигурању: уговарач
Примера ради, Правилник о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени
гласник РС“, број 40/15) под стручном грешком подразумева грешку која настане у току
реализације уговора које је уговарач закључио за послове израде и контроле техничке
документације, односно извођења радова, вршења стручног надзора или техничког прегледа, која
представља кршење или одступање од постојећих правила струке, утврђених професионалним
стандардима за сваку професију појединачно, односно неизвршење и непоступање са пажњом
доброг стручњака, за коју је уговарач одговоран, у складу са законом.
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) у члану 186. став 1. утврђује да
се под стручном грешком, у смислу овог закона, подразумева несавесно обављање здравствене
делатности у виду занемаривања професионалних дужности у пружању здравствене заштите,
непажње или пропуштања, односно непридржавања утврђених правила струке и професионалних
вештина у пружању здравствене заштите, које доводи до повреде, оштећења, погоршања здравља
или губитка делова тела пацијента.
3

осигурања, премија осигурања, осигуравач, осигурани случај, права и обавезе уговорних
страна, у складу са законима којима се уређују облигациони односи и осигурање.
Прописом или општим актом утврђује се минимална осигурана сума (обавезног)
осигурања од професионалне одговорности, које се, дакле, уговором може утврдити и на
виши износ.
Што се тиче трајања осигурања, компаративни стандард у области осигурања од
професионалне одговорности је да се уговор о осигурању од професионалне одговорности
најчешће закључује на период од једне године, с тим да се оставља могућност да се
уговорне стране другачије договоре.
Када је реч о активирању полисе осигурања, ово питање може да се уреди општим
условима осигурања и уговорима о осигурању од професионалне одговорности, а може да
буде уређено и у прописима (како је то, на пример, учињено кроз Правилник о врсти и
условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни
организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања).
Друштва за осигурање својим општим актима, односно општим условима осигурања
уређују овај вид осигурања, што укључује уређење: предмета осигурања; осигураног
случаја, укључујући опис и обим покривених ризика; искључења из осигурања; важења
осигурања; осигуране суме, у складу са прописаном минималном сумом осигурања – тамо
где је таква сума прописана; премије осигурања, што може да укључује укључујући
снижење и повећање премије (бонус-малус систем); ућешћа у штети, ако се уговара;
самопридржаја (франшизе), ако се исти уговара, којим се предвиђа да обавезу накнаде
штете до одређеног износа сноси непосредно осигураник; права и обавеза осигураника
после настанка осигураног случаја; права и обавезе осигуравача после настанка осигураног
случаја; правне заштите; накнаде штете оштећеном лицу и друге накнаде; регреса
осигуравача; престанка уговора; обраде и чувања личних података; других елемената и
односа од значаја.
Код прописаног обавезног осигурања од професионалне одговорности, у оквиру
овлашћења прописаних законом, надзор по овим питањима врше комора и надлежно
министарство.
Један од суштинских услова за примену осигурања од професионалне одговорности
је спремност друштава за осигурање да понуде тржишту нови производ у виду обавезног
осигурања од професионалне одговорности за одређене делатности, послове и професије.
То највише зависи од анализе исплативости таквог производа индустрије осигурања, што је
у непосредној вези са успешношћу и исплативошћу одређене делатности, потражњом за
одређеном професијом, административним и регулаторним условима пословања и др.
У одређеним упоредним системима струковне коморе, ради обављања послова
обавезног осигурања, оснивају друштво за узајамно осигурање које се бави овом врстом
осигурања, као и, ради финансијске заштите трећих лица, као корисника професионалних
услуга извршитеља, оснивају гарантни фонд, чија средства могу да се користе за накнаду
штете у случају када осигураник неуредно плаћа премије осигурања и када износ штете
премашује осигурану суму, као и за друге сврхе, а која би се такође могла осигурати код
друштва за осигурање.

1.3.

Кодекс етике и Етички одбор

У регулацији и саморегулацији делатности, а
посебно оних које подразумевају обављање
послова које је држава поверила, нарочит
значај имају кодекси етике (етички кодекси),
које доносе струковне и привредне коморе, као
и друге пословне асоцијације и организације.
Кодексом етике утврђују се етичка правила,
принципи и стандарди и правила понашања по
којима су субјекти који обављају поверене
послове дужни да поступају у обављању тих
послова. Утврђује принципе (начела) којих се адресати кодекса придржавају, интегритет у
обављању послова, границе етичке одговорности, објективност, поштено и непристрасно
пословање и поступање.
Кодекс етике је, по правилу, обавезујућег карактера за субјекте на које се односи.
У овом смислу, истиче се Кодекс пословне етике, који је донела Привредна комора
Србије. Кодексом пословне етике утврђују се принципи и правила пословне етике који
обавезују привредне субјекте, чланове привредне коморе, запослене, чланове органа и лица
ангажована по уговорном основу у привредном субјекту.
Према овом кодексту, поштовање принципа и правила пословне етике подразумева,
али се њима не ограничава, следећа начела: професионално обављање пословне
делатности; савесно и потпуно преузимање и извршавање обавеза и одговорности;
обављање привредне делатности на начин којим се не угрожава професионални углед;
коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева; поштовање прописа о
неспојивим пословима; чување пословне тајне; избегавање сукоба између личних и
интереса привредних субјеката; обављање пословних активности на начин којим се не
наноси штета постојећим акционарима, члановима или ортацима; обављање пословних
активности које повећавају вредност капитала привредног друштва; уздржавање од
коришћења политичког утицаја или притиска ради остваривања пословних циљева;
остваривање пословне сарадње са другим привредним субјектима бона фиде; решавање
спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз настојање да се
наставе пословни односи; поштовање права интелектуалне својине; обављање пословне
активности у складу са прописима о заштити и унапређењу животне средине; уважавање
стандарда пословне етике и допринос даљој афирмацији морала у пословним односима.
Циљ овог кодекса је да допринесе обављању пословних активности привредних
субјеката у духу пословног морала, добрих пословних обичаја и начела савесности и
поштења, и да омогући транспарентност пословања привредних субјеката.
Обављање пословних активности у складу са захтевима пословне етике и
стандардима пословног морала, део је пословне политике сваког члана Привредне коморе
Србије и његов допринос афирмацији пословног морала.
Принципи и правила пословне етике обавезују привредне субјекте, све запослене у
привредним субјектима, председнике и чланове управног и извршног одбора, надзорног
одбора, одбора ревизора, као и сва лица која су за обављање неке делатности у име
привредног субјекта ангажована на основу уговора.
Кодекс је јединствен акт и примењује се на територији Републике Србије и пред
свим судовима части привредних комора зависно од њихове надлежности.

Према овом кодексу, повредом правила пословне етике сматраће се свако поступање
супротно поштовању начела овог кодекса, поступање које је у супротности са правилима
овог кодекса, као и свако друго поступање које се, према општем уверењу које влада у
привреди и друштву, сматра повредом пословне етике.
Кодекс пословне етике утврђује да посебну бригу о поштовању правила овог
кодекса имају привредне коморе, професионална удружења и организације за заштиту
потрошача, који, у циљу заштите пословне етике, предузимају мере у циљу подизања
пословног морала, делујући пре свега на учеснике у пословном односу, као и на стварање
јавног мњења у циљу осуде случајева повреде пословне етике.
Етички одбор је стручни орган или тело унутар субјекта коме су поверени поједини
стручни послови инспекције или коморе – струковне или привредне, односно другог
лица/организације, којој су поверена управна јавна овлашћења, који прати примену етичког
кодекса, односно обављање делатности на принципима и стандардима етике садржаним у
кодексу етике.
Задаци етичког одбора су да прати и анализира примену начела професионалне
етике и етичких питања у обављању делатности, односно која се односе на обављање
одређене професије и предлаже мере за њихово унапређење, прати и анализира спровођење
кодекса етике и предлаже мере за њихово унапређење, промовише принципе и стандарде
професионалне етике ради успостављања етичког понашања у обављању делтности,
односно професије, врши саветодавну функцију (савети, мишљења, препоруке и д р),
предузима радње на јачању свести о садржини и значају стандарда професионалне етике,
указује на поступке којима се угрожавају стандарди професионалне етике, предлаже
превентивне мере у циљу јачања професионалне етике, сарађује са дисциплинским
органима, као и другим органима, телима и организацијама које се баве питањима
професионалне етике, сачињава извештај о поступању, разматра и друга етичка питања у
обављању делатности у питању. Етички одбори привредних субјеката сарађују са етичким
одбором надлежне коморе.

1.4.

Дисциплинска одговорност и суд части

Дисциплинска одговорност постоји због повреде закона и других прописа, етичког
кодекса, општих аката, неиспуњавања обавеза одређених општим актима које је донела
комора, као и због повреде угледа одређене професије.
Дисциплинске повреде могу бити лакше и теже, у складу са законом, подзаконским
прописом и општим актом. Такође, и дисциплинске мере могу бити теже и лакше, зависно
од природе повреде, да ли постоје штетне последице или су одсутне и, ако последице
постоје, које су тежине.
Дисциплинске мере се крећу од опомене и јавне опомене, укора, преко новчане
казне у нижем и вишем износу, забране учешћа у раду одређених органа управљања и тела,
условног одузимања лиценце, суспензије, привременог одузимања лиценце, привремене
забране обављања делатности, до одузимања лиценце и трајне забране обављања
делатности.
Приликом изрицања дисциплинских мера узимају се у обзир све околности које
могу да утичу на врсту и висину мере, а пре свега тежина и последице дисциплинске
повреде, раније понашање лица, учињена штета, степен одговорности и раније изречене

дисциплинске мере. Дисциплинска мера може се изрећи правном лицу, предузетнику и
одговорном лицу у правном лицу.
Дисциплински поступак се води пред дисциплинском комисијом или пред судом
части. Дисциплинску оптужбу у дисциплинском поступку заступа дисциплински тужилац.
Дисциплински поступак могу да иницирају надлежни министер, надлежни инспектор,
надлежни орган коморе и други надлежни орган или тело, односно овлашћено лице. На
дисциплински поступак се супсидијарно примењују одредбе Закона о општем управном
поступку.
Судови части при привредним и струковним коморама, као и другим
професионалним и привредним асоцијацијама, одлучују о повредама добрих пословних
обичаја, неетичком понашању на тржишту, нарушавању професионалне дужности и угледа
и повредама професионалних стандарда и норми. Као правни основ деловања и изрицања
мера, ови судови узимају “тврдо” право (закон и други пропис) и “меко” право (пре свега,
кодекси пословне етике). Овде издвајамо Суд части при Привредној комори Србије, који је
уређен Законом о привредним коморама (“Службени гласник РС”, број 112/15), Статутом
Привредне коморе Србије (“Службени гласник РС”, број 39/16) и Правилником о Суду
части при Привредној комори Србије (“Службени гласник РС”, број 39/06). Суд части
одлучује у случајевима повреде добрих пословних обичаја и пословног морала, у поступку
против чланова Коморе и других привредних субјеката који послују на територији
Републике Србије, због повреда добрих пословних обичаја и пословног морала у
пословним односима, као и повреда којима се нарушава јединство тржишта. Као повреда
добрих пословних обичаја могу се, према околностима случаја, сматрати и поступци
чланова Коморе којима се наноси штета друштвеној заједници, другим привредним
субјектима и потрошачима, изиграва дух и смисао закона и других прописа и руши углед
земље у иностранству.
Питање које се поставља је однос дисциплинске, с једне, и кривичне и
прекршајне одговорности, с друге стране, односно да ли дисциплинска одговорност
одговорност искључује или не искључује за кривично дело или прекршај, тј. да ли окончан
дисциплински поступак и донета одлука представљају пресуђену ствар и да се не може у
истој ствари два пута водити поступак казнене природе (ne bis in idem).
Законодавство је у том смислу у више закона изричито прописује да одговорност за
кривично дело или прекршај не искључује дисциплинску одговорност (видети: члан 107.
став 2. Закона о државним службеницима, члан 525. став 2. Закона о извршењу и
обезбеђењу, члан 89. став 1. Закона о царинској служби и др). У овом смислу, Закон о
царинској служби прописује и да царински службеник може бити дисциплински кажњен
уколико је радњом извршења која је била предмет кривичног, односно прекршајног
поступка, учинио повреду службене дужности, и поред тога што је оптужба одбијена, или
је ослобођен кривичне, односно прекршајне одговорности, а ако је кривични поступак
покренут због исте радње извршења, дисциплински поступак се може прекинути до
окончања кривичног поступка.
Судска пракса познаје различите правне ставове на ову тему.
Тако, Врховни касациони суд у пресуди Кзз 946/2016 од 14.9.2016. године, у складу
са чланом 4. став 1. и чланом 438. став 1. тачка 1) Законика о кривичном поступку,
закључује да нема правноснажно пресуђене ствари у случају вођења кривичног поступка
против лица према којем је изречена дисциплинска мера у спроведеном дисциплинском

поступку. У образложењу ове пресуде суд наводи: „У конкретном случају, сходно чл. 34
Устава Србије и чл. 4 Протокола бр. 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода, не може се радити о пресуђеној ствари. Ово због тога јер се
дисциплински поступак води због лакших и тежих повреда радне обавезе, тј. службене
дужности и у том поступку се утврђује дисциплинска одговорност за учињене повреде
посебних правила понашања којих се запослени морају придржавати на раду и у вези са
радом, а за које се могу изрећи дисциплинске мере док се кривичним правом штите основне
друштвене вредности кроз прописивање кривичних дела и кривичних санкција као
репресивних мера које се могу изрећи учиниоцу кривичног дела. Даље, дисциплинским
мерама се ограничавају или одузимају одређена права и положај, односно својства
запосленог и по правилу њихово правно дејство ограничава се само на организацију у коме
радник ради, док је сврха кривичних санкција спречавање учиниоца да чини кривична дела
и утицање на њега да убудуће не чини кривична дела. Санкције за дисциплинске преступе,
управо због њихове специфичне правне природе не могу бити урачунате у кривичну
санкцију изречену због учињеног кривичног дела, из чега се може закључити да вођење
дисциплинског поступка и у њему изречена дисциплинска мера не представља сметњу за
истовремено вођење кривичног поступка против истог лица.“ Такође, Врховни касациони
суд у пресуди Кзз 1552/2016 од 01.02.2017. година стоји на истом становишту:
„Уважавајући судску праксу Европског суда за људска права, Уставни суд Републике
Србије је поставио критеријуме на основу којих се врши оцена да ли вођење поступка
против окривљеног због дела које произилази из истих чињеница представља повреду
начела не бис ин идем, а ти критеријуми су: 1. да ли су оба поступка која су вођена против
окривљеног вођена за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли
је запрећена санкција у дисциплинском поступку по својој природи казненоправна; 2. да ли
су дела због којих се окривљени казнено гони иста (idem) и 3. да ли је постојала
двострукост поступка (bis). Дакле, тек по испуњењу сва три критеријума може се говорити
о пресуђеној ствари. Код испитивања првог услова неопходно је пре свега утврдити да ли
се конкретан дисциплински поступак односи на тзв. “кривичну оптужбу“, односно да ли је
дисциплинска осуда по својој природи била „кривична“. Наведено се утврђује применом
три критеријума која су општепозната као „мерила Енгел“ и која су постављена у утврђеној
судској пракси Европског суда за људска права (одлука Енгел и други против Холандије од
08.06.1976. године), а то су: 1) правна квалификација дела према домаћем законодавству, 2)
природа дела која подразумева два кумулативна поткритеријума - обим прекршене норме и
сврху казне и 3) природа и степен тежине казне. Како је у конкретном случају окривљени
АА у дисциплинском поступку ослобођен дисциплинске одговорности, дакле није му
изречена дисциплинска мера, то испуњеност овог критеријума зависи од природе
прописане дисциплинске мере која се у дисциплинском поступку могла изрећи
окривљеном. Примењујући наведени критеријум на конкретни случај, Врховни касациони
суд налази да вођење дисциплинског поступка не испуњава критеријум поступка по
кривичној оптужби и то пре свега у погледу казнене природе санкције која је по Закону о
полицији могла бити изречена окривљеном. Ово са разлога јер је правна природа санкција,
које су окривљеном могле бити изречене у дисциплинском поступку, статусног, односно
радноправног карактера, будући да се дисциплинским мерама ограничавају или одузимају
одређена права и положај, односно својства запосленог, дакле све прописане санкције су
везане за радноправни статус лица против кога се води дисциплински поступак, а сврху
санкције је могуће остварити само док се то лице налази у радном односу. Престанком тог

статуса наведене санкције губе своју сврху и не могу се извршити, па је дакле природа дела
везана за радно-правни статус извршиоца, а тиме и превентивна и репресивна сврха
прописаних санкција. Имајући у виду напред наведено, то, без обзира на чињеницу што је
дисциплинцки, а затим кривични поступак вођен због догађаја који произилази из истих
чињеница, у конкретном случају није испуњен критеријум да су оба поступка вођена по
„кривичној оптужби“, а што даље значи да се не ради о правноснажно пресуђеној ствари у
смислу одредбе члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, окончањем дисциплинског поступка па
стога нису постојале процесне сметње за вођење против окривљеног друге врсте поступка
поводом истог животног догађаја, у конкретном случају кривичног поступка пред
цивилним судом.Стога су, по налажењу Врховног касационог суда, неосновани наводи
захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног којима се указује да је доношењем
побијаних правноснажних пресуда на штету окривљеног АА повређен закон из члана 438.
став 1. тачка 1) ЗКП.“
С друге стране, Виши суд у Чачку у пресуди Кж 208/2016 од 21.11.2016. године, у
складу са чланом 422. тачка 2) Законика о кривичном поступку, стоји на становишту да
апсолутна застарелост вођења дисциплинског поступка, као разлог за његову обуставу,
истовремено је и разлог за доношење одбијајуће пресуде у кривичном поступку који се
води према истом лицу, поводом истог животног догађаја. Овај суд у образложењу пресуде
указује на следеће: „Супротно наводима жалбе Јавног тужиоца, Виши суд налази да је
првостепени суд правилно применио Кривични закон када је према окривљеном оптужбу
одбио због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 Кривичног
законика, јер је према њему обустављен дисциплински поступак због наступања апсолутне
застарелости вођења дисциплинског поступка због тешке повреде службене дужности.
Наиме, чињенични опис из закључка о покретању дисциплинског поступка обухвата све
елементе који су обухваћени чињеничним описом у диспозитиву оптужног акта за
кривично дело, односно чињенични опис тешке повреде службене дужности односи се на
истог окривљеног, на исти животни догађај како је то наведено у оптужном предлогу. Како
у конкретном случају постоји подударност наведеног догађаја и поред тога што опис теже
повреде службене дужности не садржи износ прибављене имовинске користи што није од
одлучног значаја за оцену да се ради о суштински истом догађају, то је правилно закључио
да се ради о пресуђеној ствари, односно да постоји околност која представља апсолутну
сметњу за одлучивање у овом кривичном предмету по оптужном предлогу ОЈТ.“

Управни надзор
Унутрашњи надзор је прописан чланом 45. Закона о државној управи као надзор
који органи државне управе врше над другим органима државне управе и имаоцима
јавних овлашћења у вршењу поверених послова државне управе, а који се састоји од
надзора над радом, од инспекцијског надзора преко управне инспекције и од других
облика надзора уређених посебним законом. Надзор над радом састоји се од надзора над
законитошћу рада и надзора над сврсисходношћу рада органа државне управе и ималаца
јавних овлашћења у вршењу поверених послова државне управе. Првим обликом надзора
над радом - надзором над законитошћу рада испитује се спровођење закона и других

општих аката, а надзором над сврсисходношћу рада делотворност и економичност рада и
сврховитост организације послова.
Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора
над радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган, овлашћен је да у
вршењу надзора над радом од органа и организације којој су поверени послови државне
управе захтева извештаје и податке о раду (извештај о раду садржи приказ извршавања
закона, других општих аката и закључака Владе, предузете мере и њихово дејство и друге
податке), утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди
мере и рок за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које
сматра потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки
посао ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт, предложи
Влади да предузме мере на које је овлашћена.
Када се посебним законом субјектима приватног права и другим организацијама
поверавају управна јавна овлашћења, тада се непосредно примењују поменута општа
овлашћења у вршењу надзора над радом из члана 47. Закона о државној управи. Одредбама
посебног закона се то може и изричито утврдити и упутити на примену ових овлашћења
(утврђујућа, деклараторна норма, која је истовремено и упућујућа норма).
Ако се, пак, посебним законом не поверавају управна јавна овлашћења, него
стручни послови органа државне управе, тј, инспекције, општа овлашћења у вршењу
надзора над радом из Закона о државној управи не могу се применити непосредно у
вршењу надзора од стране републичке инспекције над обављањем поверених стручних
послова који не обухватају јавна овлашћења. У том случају, лица којима су поверени
поједини стручни послови инспекције нису имаоци јавних овлашћења, него вршиоци
одређених стручних послова. Међутим, и у том случају могуће је прописати сходну
примену одредаба Закона о државној управи којима се уређују овлашћења органа државне
управе, као надзорног органа, у вршењу надзора над радом, или, по узору на ове одредбе,
изричито прописати овлашћења ове врсте у посебном закону, тамо где за тим постоји
потреба.
Управни надзор би надлежни орган државне управе вршио:
1) непосредно над лицима којима је поверено обављање стручних послова
инспекције и
2) над комором, која врши надзор над лицима којима је поверено обављање
стручних послова инспекције, као и у погледу поверених јавних овлашћења комори.
Одредбама посебног закона, којима се уређује управни надзор, могу да се, у складу
са Законом о државној управи и Законом о инспекцијском надзору, уреде/прецизирају:
- услови, начин, рокови и организација спровођења надзора;
- поступање и радње које се предузимају у надзору;
- извештај о надзору и други акти који се доносе;
- мере које се предлажу за отклањање уочених недостатака (мера упозорења, мера за
отклањање неправилности, опомена и сл.) у извештају;
- право на приговор/примедбе на извештај;
- праћење спровођења предложених мера;
- друга питања од значаја.
Један од значајних облика вршења управног надзора је давање претходне или
накнадне сагласности на поједине опште акте субјекта којима се поверава обављање
стручних послова инспекције и/или струковних комора.

У организационом смислу, могуће је определити државне службенике, односно
запослене који би у опису посла имали само послове управног надзора над обављањем
поверених стручних послова инспекције.

2. Управне санкције
Управне санкције су санкције које
изричу органи државне управе или други
органи и субјекти којима су поверена
управна јавна овлашћења (органи у смислу
члана 1. Закона о општем управном
поступку).
Оне
истпвремено
имају
обележја управних мера и казнених
санкција. На управне санкције, упоредно
посматрано,
примењују
се
правила
кривичног, односно казненог права, а и у погледу одређених управних санкција у домаћем
посебном законодавству среће се оваква логика.










Управне санкције могу имати различите видове:
мере отклањања неправилности (корективне мере),
опомена,
привремено одузимање (суспензија) лиценце,
условно одузимање лиценце,
трајно одузимање лиценце,
мера јавног објављивања,
посебне мере - попут мере неповерења,
дисциплинске казне,
новчане казне (пенали).
Упоредни преглед управних (административних) санкција

У овом упоредном примеру (Ирска) излистане су следеће управне санкције: мера за
отклањање неправилности, упозорење, новчане казне у фиксном износу, новчане казне у
распону, различити облици накнаде штете, рад у јавном интересу и јавно објављивање
одлуке.
Управне санкције могу се изрећи у дисциплинском поступку (нпр. пред судом
части), у посебном управном поступку који се води за одузимање, суспензију или условно
одузимање лиценце пред министарством или комором или у неком другом посебном
управном поступку.
Лиценца се може привремено, условно и трајно одузети. Одузима је орган који ју
је издао, а постоје и уређени односи у којима један орган издаје лиценцу, а други је
надлежан да је одузме и/или суспендује.
У складу са чланом 42. став 2. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је
овлашћен да иницира привремено или трајно одузимање лиценце (дозволе), што је
прописано и у посебним законима (нпр. чланом 122. став 1. тачка 10) Закона о туризму
прописано је да је туристички инспектор овлашћен да поднесе предлог за одузимање
лиценце, чланом 247. тачка 9) Закона о здравственој заштити прописано је да је
здравствени инспектор овлашћен да предложи надлежној комори покретање поступка за
одузимање лиценце здравственом раднику из разлога прописаних чланом 185. овог закона
и др.).
Тако је Законом о здравственој заштити у члану 185. прописано да комора по
службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику: 1) ако обавља
здравствену делатност за коју му није издата лиценца; 2) ако у обављању здравствене
делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено
стање пацијента; 3) ако му је од стране надлежног органа коморе изречена једна од мера
привремене забране обављања здравствене делатности због теже повреде професионалне
дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе; 4) ако је
правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од
шест месеци или тежу казну, односно на казну затвора за кривично дело против здравља
људи; 5) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са

Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности
због које не може обављати здравствену делатност; 6) ако у обављању здравствене
делатности злоупотреби средства здравственог осигурања; 7) ако је исписан из именика
надлежне коморе; 8) у другим случајевима прописаним законом. Привремено одузимање
лиценце из разлога под 1)-3), 6) и 8) може трајати од шест месеци до пет година од дана
достављања решења о привременом одузимању лиценце, из разлога под 4) може трајати до
брисања осуде у складу са Кривичним закоником, из разлога под 5) може трајати до истека
мере безбедности која је изречена здравственом раднику, а из разлога под 7) може трајати
до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим
законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце.
Такође, примерице, чланом 63. Закона о туризму прописано је да се лиценца
одузима организатору путовања ако: 1) у периоду важења лиценце престане да испуњава
услове из члана 57. тач. 2), 5), 6) и 7) овог закона; 2) у периоду важења лиценце престане да
испуњава услове за категорију лиценце, која му је одређена решењем Регистратора
туризма; 3) поступи супротно члану 68. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) овог закона; 4) наступе
теже последице по здравље путника због пропуста организатора путовања; 5) су у току
једне године донета два правоснажна решења о забрани обављања делатности из члана 122.
став 1. овог закона. Лиценца се одузима решењем које доноси министар, које је коначно и
које се доставља Регистру туризма, на основу чега Регистратор туризма брише
организатора путовања из Регистра туризма без доношења посебног акта. Након одузимања
лиценце организатор путовања може да реализује само претходно продата путовања, ако је
за та путовања обезбеђена прописана гаранција путовања, као и доказ да је обезбеђено
извршење услуга из члана 67. став 1. тачка 4) овог закона и ако се путник писаним путем са
тим сагласи. Министарство може податке о туристичким агенцијама којима је одузета
лиценца да учини јавно доступним, објављивањем на сајту Министарства.
Закон о ревизији у члану 84. уређује условно одузимање дозволе за обављање
ревизије, прописујући да министарство надлежно за послове финансија решењем о
условном одузимању дозволе за обављање ревизије, може да одреди да дозвола неће бити
одузета ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор, којем је изречена таква
мера, у периоду који предложи Одбор за јавни надзор, а који не може бити краћи од шест
месеци и дужи од две године, не учини нову повреду овог закона код обављања ревизије.
Министарство финансија ће укинути решење о условном одузимању дозволе за обављање
ревизије и одузети дозволу ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор којем је
изречена мера условног одузимања дозволе у периоду одређеном решењем из става 1. овог
члана учини нову повреду овог закона код обављања ревизије. Условно одузимање лиценце
је слично условној осуди из казненог (кривичног и привреднопреступног) права, имајући
овде у виду и да се, упоредноправно посматрано, на управне санкције, упоредно
посматрано, примењују се правила кривичног, односно казненог права. Наиме, Кривични
законик у члану 65. прописује да условном осудом суд учиниоцу кривичног дела утврђује
казну и истовремено одређује да се она неће извршити, ако осуђени за време које одреди
суд, а које не може бити краће од једне нити дуже од пет година (време проверавања) не
учини ново кривично дело. Суд може у условној осуди одредити да ће се казна извршити и
ако осуђени у одређеном року не врати имовинску корист прибављену извршењем

кривичног дела, не накнади штету коју је проузроковао кривичним делом или не испуни
друге обавезе предвиђене у кривичноправним одредбама.
Закон о социјалној заштити у чл. 182. и 184. прописује да организација социјалне
заштите мора испуњавати услове за издавање лиценце из члана 179. овог закона током
читавог периода за који је лиценца издата, па ако надлежни орган током периода за који је
лиценца издата утврди да организација социјалне заштите више не испуњава услове из
члана 179. овог закона, покренуће поступак за суспензију лиценце. Одлуком о суспензији
лиценце утврђују се недостаци у погледу испуњености услова из члана 179. овог закона и
оставља рок за њихово отклањање. Организација социјалне заштите може наставити да
пружа услуге у погледу којих је лиценца суспендована до истека рока за отклањање
недостатака. Поступак за издавање, обнављање, суспензију и одузимање лиценце спроводи
министарство надлежно за социјалну заштиту, применом одредаба Закона о општем
управном поступку, а ово решење министра је коначно и против њега се може покренути
управни спор. Ближе услове за издавање лиценце, образац лиценце и начин издавања и
обнављања, односно суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите
прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама
органске производње у члану 116. прописано је да корективне мере које овлашћена
контролна организација може одредити у случају утврђених неправилности у начину
обављања производње органских производа, а у зависности од сваке појединачне
ситуације, су следеће:
- мера упозорења, која се одређује ако се утврде блаже неправилности у начину
обављања
производње
органских
производа којима се не доводе у
питање методе органске производње и
природа органског производа, а уз коју
се одређује рок у коме произвођач
треба да исправи те неправилности, и
- мера неповерења, која се
одређује у случају да произвођач није
поступио у складу са одређеном мером
упозорења, односно утврђене неправилности није у потпуности исправио.
Као управна санкција постоје и новчане казне ван прекршаја или другог казненог
дела (пенали), које изриче орган управе или независни несудски државни орган.
Тако, Закон о угоститељству у члану 77. прописује да јединица локалне самоуправе,
која је проглашена за приоритетну туристичку дестинацију или за туристичко место I и II
категорије може својим актом у одређеној туристичкој зони, односно локацији (просторној
целини) да утврди ближе услове за угоститељски објекат за смештај врсте хотел и мотел.
Овај угоститељски објекат мора да испуњава стандарде за одређивање категорије,
усаглашене са актом јединице локалне самоуправе. Поменути акт нарочито садржи опис
просторних целина, са утврђеним границама, начин процене усаглашености, рокове
усаглашавања и друге услове које угоститељски објекат врсте хотел и мотел треба да
испуни, висину пенала, начин наплате пенала, обвезника плаћања и др, као и прописане
услове за угоститељске објекте који се први пут категоришу у врсту хотел и мотел. Ако
обвезник плаћања, утврђен овим актом, не поступи у прописаном року надлежни орган
јединице локалне самоуправе доноси решење којим за то лице утврђује обавезу плаћања

пенала на годишњем нивоу у прописаној висини. Ово решење о пеналу је коначно.
Средства од наплаћених пенала приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налази објекат. У погледу начина утврђивања пенала обрачунавања,
застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог
што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се
уређује порески поступак и пореска администрација, ако овим законом није друкчије
одређено.
Закон о заштити конкуренције у члану 57. уређуеј ушправне мере које одређује
Комисија за заштиту конкуренције. Прописано је да ако Комисија утврди повреду
конкуренције, односно другу повреду овог закона, одредиће меру заштите конкуренције,
меру отклањања повреде конкуренције, односно другу управну меру прописану овим
законом, а приликом одређивања висине износа који се плаћа на основу мере заштите
конкуренције, односно процесног пенала, узимају се у обзир намера, тежина, последице и
трајање утврђене повреде конкуренције. Наплата новчаног износа одређене управне мере
врши се у корист буџета Републике Србије. Принудно извршење мере заштите
конкуренције односно процесног пенала, као и повраћај средстава у случају њиховог
умањења или поништаја одлуком суда, спроводи пореска управа у складу са прописима
којима се уређује наплата пореза. За мере одређене против облика удруживања учесника на
тржишту, солидарно одговарају сви удружени учесници, који могу заједнички, односно
појединачно да плате обавезу, у случају да облик удруживања није у могућности да изврши
плаћање или не поседује своја сопствена средства. Критеријуме за одређивање висине
износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начин и
рокове тог плаћања и услове одређивања ових мера ближе прописује Влада.
Закон о заштити података о личности у члану 87. уређује услове за изрицање
новчаних казни. Прописано је да се новчане казне због повреде одредби овог закона у
сваком појединачном случају изричу и примењују на делотворан, сразмеран и превентиван
начин. Новчане казне, у зависности од околности појединачног случаја, према овом закону,
могу се изрећи уз или уместо корективних мера прописаних чланом 79. став 2. тач. 1) до 8)
и тачка 10) овог закона.
Сагласно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са чланом 24.
овог закона дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици
Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Уплатом ових средстава,
послодавац испуњава обавезу запошљавања.
Код изрицања новчане казне ван прекршаја или другог казненог дела (пенали)
поставља се, као код дисциплинске одговорности, питање да ли изрицање пенала искључује
или не искључује одговорност за казнено дело, тј. да ли изречени пенали представљају
пресуђену ства, чиме се не може у истој ствари два пута водити поступак казнене природе
(ne bis in idem). О томе ваља водити рачуна приликом прописивања ове управне санкције и
бити опрезан са њеним прописивањем. У међународном и домаћем казненом праву, као
једно од основних начела утврђена је забрана вођења поступка против истог лица због
истог дела – забрана двоструког суђења и кажњавања у истој ствари (познатија као начело
ne bis in idem – „не два пута о истом“). Чланом 34. став 4. Устава Републике Србије
(„Правна сигурност у казненом праву“) утврђено је да нико не може бити гоњен ни кажњен
за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је

оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска
одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку.
Истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Закон о
прекршајима у члану 8. став 1. („Забрана поновног суђења у истој ствари“) прописује да се
никоме не може поново судити нити му може поново бити изречена прекршајна санкција за
прекршај о коме је правноснажно одлучено у складу са законом. Забрана поновног суђења
у истој ствари, односно забрана гоњења и кажњавања за исто кажњиво дело, која је као
основно начело казненог права загарантована чланом 4. Протокола 7. Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода, чланом 34. став 4. Устава Републике Србије
и казненим законодавством, подразумева немогућност покретања и вођења казненог
поступка против неког лица за дело које произилази из истих чињеница или чињеница које
су у суштини исте као оне које су основ оптужбе у ранијем поступку против тог лица који
је правноснажно окончан. У утврђеној судској пракси Европског суда за људска права
постављена су три критеријума, која су општепозната као „мерила Енгел“ (одлука Енгел и
други против Холандије од 8. јуна 1976. године), која треба размотрити при утврђивању да
ли се ради о истом казненом дели, а то су: 1) правна квалификација дела према домаћем
законодавству; 2) природа дела која подразумева два кумулативна подкритеријума, и то
обим прекршене норме и сврху казне и 3) природа и степен тежине казне.
У овом погледу изјашњавао се Управни суд у пресуди 1У 2553-12 од 10.05.2012.
године, којом је уважио тужбе и поништио решење Комисије за заштиту конкуренције због
повреде начела забране двоструког суђења и кажњавања у истој ствари. Из образложења
ове пресуде: „По налажењу суда, при доношењу оспореног решења Комисије за заштиту
конкуренције није било места примени одредаба Закона о заштити конкуренције
(“Службени гласник РС” бр.51/2009), у поступку у коме је пресудом Управног суда III-2
У.6885/10 од 15.04.2011. године потврђено решење Комисије за заштиту конкуренције број
... од ... године, донето применом одредаба Закона о заштити конкуренције (“Службени
гласник РС” бр.79/2005) и прекршајном поступку покренутом од стране Комисије захтевом
од ... године, по одредбама истог закона, на основу цитираног члана 70. ст. 2., који је
окончан доношењем правоснажне Одлуке Прекршајног суда у Београду П.бр.33464/10 од
25.03.2010. године, којом се тужиоци ослобађају од кривице на основу одредбе члана 218.
ст. 1. тач. 1. у вези чл. 6. ст. 2. Закона о прекршајима, јер дело за које се терете у захтеву за
покретање прекршајног поступка, није прекршај према одредбама измењеног прописа.
Дакле, оспореним решењем се није могла одредити мера заштите конкуренције са налогом
уплате одговарајућег новчаног износа јер се ради о већ правоснажно прекршајно
пресуђеној ствари. Даље, како је правоснажним решењем од .... године, којим је утврђена
повреда конкуренције, донето применом ранијег прописа из 2005. године, а како
прекршајни поступак по том закону није био окончан до ступања на снагу важећег закона
који је почео да се примењује од 01.01.2009. године, то се, сагласно горе цитираном члану
74. Закона о заштити конкуренције (“Службени гласник РС” бр.51/2009) окончава по
пропису на основу којег је и започео. Исто тако, мера заштите конкуренције по одредбама
чл. 68. ст. 3. Закона о заштити конкуренције (“Службени гласник РС” бр.51/2009), не би се
могла одредити ни наплатити протеком 3 године од дана извршења радње или пропуштања
рока, имајући у виду време извршења радње (... година), јер је и тај рок, у конкретном
случају, за тужиоце истекао.“
Поводом ових питања од нарочитог значају су ставови Европског суда за људска
права, који су заузети у оваквим и сличним предметима. Један број поступака који се води

пред овим се односи на подносиоце представки који су осуђени или гоњени за кривична
дела, а против којих је покренут и дисциплински поступак. Предмет Kremzow против
Аустрије, о којем је одлуку донела Комисија, односио се на пензионисаног судију који је
осуђен за кривична дела, а касније је на основу истог чињеничног стања током
дисциплинског поступка утврђено да је извршио дисциплински преступ, те је кажњен
губитком свих права проистеклих из ранијег положаја пензионисаног судије, укључујући
губитак права на пензију. Комисија је констатовала да дисциплински суд није сам „осудио“
подносиоца представке за предметна кривична дела; он је своју одлуку засновао на
осуђујућој пресуди коју је изрекао надлежни кривични суд и коју је сматрао обавезујућом.
У суштини је задатак дисциплинског суда био ограничен на разматрање питања да ли је у
случају подносиоца представке, с обзиром на то да је био пензионисани судија, извршење
кривичних дела за која је проглашен кривим такође представљало и дисциплински преступ.
По мишљењу Комисије, санкције прописане одредбама о дисциплинској одговорности
представљају уобичајене санкције које су у оваквим случајевима предвиђене
дисциплинским прописима који се односе на јавне службенике многих држава уговорница:
одузимање права везаних за професионални статус јавног службеника, укључујући губитак
права на пензију. С обзиром на то да се дисциплински поступак против подносиоца
представке није могао оквалификовати као додатни „кривични поступак“, Комисија је
заузела став да члан 4. Протокола бр. 7, који се односи на забрану двоструког суђења и
кажњавања, није применљив у овом предмету. Такође, подносиоци представке у предмету
Курдов и Иванов против Бугарске су у време када су били запослени у бугарској
националној железници били задужени да заваре део једног вагона. Док су то радили,
садржај вагона се запалио. Против једног од подносилаца представке је покренут управни
поступак због непоштовања прописа о безбедности и морао је да плати новчану казну.
Затим је против оба подносиоца представке покренут кривични поступак због ненамерног
паљења имовине веће вредности. Суд је закључио да први поступак није задовољавао
критеријуме потребне да се класификује као „кривични“ у смислу члана 4. Протокола бр. 7,
при чему је, између осталог, констатовао да су одлике дела о којем је реч у суштини
дисциплинске. Када је реч о плаћању разлике у износу пореза, Европски суд за људска
права је у неколико одлука закључио да је поступак у којем је наложено плаћање разлике у
износу пореза био „кривичан“ у смислу члана 4 Протокола бр. 7. Ово је становиште
недавно потврдио у пресуди у предмету А и Б против Норвешке.
Подносиоца представке у предмету Ruotsalainen против Финске (ст. 41-47) је
зауставила полиција током контроле саобраћаја и утврдила да вози на гориво које је мање
опорезовано од дизел горива, које је требало да користи за своје возило. Против њега је
покренут скраћени поступак по казненом налогу и изречена му је новчана казна због
избегавања плаћања пореза мале вредности. Такође је констатовано да је код подносиоца
представке постојала намера да дело изврши, с обзиром на то да је признао да је сам
наточио гориво. Против њега је покренут и управни поступак и одређено му је да плати
разлику у износу пореза. Утврђено је да је комби возио користећи гориво на које је порез
мањи него на дизел, а уобичајена разлика у наплативом порезу је утростручена јер није
унапред о томе обавестио Управу за возила или Управу царина. Суд је приметио да је
новчана казна изречена подносиоцу представке у скраћеном поступку по казненом налогу,
који је класификован као „кривични“, у финском законодавству. Потом је подносиоцу
представке у управном поступку, који није био класификован као кривични већ као део
пореског режима, наложено да плати разлику у порезу. Суд је констатовао да је релевантна

одредба усмерена на све грађане, а не само на групу која има посебан статус. С обзиром на
то да је наплаћена казна за гориво утростручена, Суд је заузео став да ову меру треба
сматрати кажњавањем у циљу одвраћања од поновног извршења тог дела. Стога је Суд
закључио да је карактер дела био такав да је решење о плаћању разлике у порезу на гориво
потпало под поље „кривичног поступка“. Суд је у пресуди у предмету Grande Stevens и
други против Италије, установио да су високе административне новчане казне које је
регулаторно тело за финансијска тржишта изрекло подносиоцима представке такође биле
„кривичне“ у смислу како члана 6, тако и члана 4 Протокола бр. 7. Суд је такође утврдио да
се резерва коју је Италија изјавила, а по којој члан 4 Протокола бр. 7 има дејство само у
погледу дела класификованих као кривична по италијанском праву, према Конвенцији није
ваљана, јер је исувише општа и јер се у њој не помињу конкретне одредбе италијанског
правног поретка којима се дела искључују из поља дејства члана 4 Протокола бр. 7.

Казнена одговорност
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
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.
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 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 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
казнено дело. Постоје и друга одговорна лица у правном лицу, која ће бити самостално
казнено одговорна у неким случајевима, али и са којима законски заступник у неким
случајевим може заједно бити одговоран за казнено дело, док ће опет у трећим случајевима
само законски заступник одговарати за казнено дело. 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.
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.
Када су одређеном правном лицу поверени
стручни послови инспекције, који не обухватају и
поверена јавна овлашћења, његово одговорно
лице нема својство службеног лица у казненом,
односно кривичном смислу. Посреди би била
кривична одговорност одговорног, а не службеног
лица (нпр. кривично дело Злоупотреба положаја
одговорног лица из члана 227. Кривичног
законика, чијим ставом 1, као основно обележје
овог дела, је прописано да њега чини одговорно

лице које искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог
овлашћења или невршењем своје дужности прибави себи или другом физичком или
правном лицу противправну имовинску корист или другом нанесе имовинску штету,
уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела). Уколико су, пак,
правном лицу поверена јавна овлашћења, онда његово одговорно лице има својство
службеног лица у казненом, односно кривичном смислу. Кривични законик у члану 112.
став 3. тачка ) утврђује да се службеним лицем сматра, поред осталог, лице у установи,
предузећу или другом субјекту, којем је поверено вршење јавних овлашћења, које одлучује
о правима, обавезама или интересима физичких или правних лица или о јавном интересу.
Пропуштање дужног надзора може представљати основ за кривичну одговорност
одговорног лица у правном лицу за одређена кривична дела, имајући у виду да запослени у
правном лицу обавља своје послове по упутствима, налозима и под надзором одговорног
лица, односно да им одговорно лице може поверитиа обављање одређених стручних
задатака. Пропуштање дужног надзора представља и један од основа за заснивање
прекршајне одговорности правног лица, у складу са чланом 27. Закона о прекршајима,
којим је, поред осталог, прописано да је правно лице одговорно за прекршај учињен
пропуштањем дужног надзора органа управљања или одговорног лица, као и када физичко
лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да над њим врши надзор или
контролу. Међутим, границе вршења дужног надзора треба разумети тако да одговорно
лице, саглансо претходним излагањима, не може успоставити и одржавати непрекидан
надзор над радом свих запослених и контролисати свако њихово поступање, јер то није
рационално, смислено и ефективно, штавише - контрапродуктивно је. Но, до казнене
одговорности одговорног лица због пропуштања дужног надзора над радом запослених
може доћи ако је та одговорност конкретизована и „видљива“, попут: давање погрешних,
неправилних, непотпуних и нејасних упутстава и налога за рад, пропуштање давања
упутстава и налога за рад када су им она била неопходна, односно када је менаџерска одука
одговорног лица била потребна, давање у задатак послова који нису поверени и за које ова
лица немају потребан ниво стручности, невршење општег надзора над радом запослених
или непосредног надзора у одређеним пословима и задацима од већег значаја, када је,
према пропису или објективно и разумно посматрано, такав надзор био обавезан и сл.
Одговорност, дакле, лежи на свакоме за свој рад, а могућа је и паралелна одговорност
одговорног лица и запослених, као и истовремена одговорност више запослених који чине
тим и раде и делују заједнички.
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, 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, 4 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 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
Такође, Кривични законик у члану 112. став 3. тачка 4) утврђује да се службеним лицем сматра и лице
којем је фактички поверено вршење појединих службених дужности или послова.
4

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.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
УВОД
Буџетска инспекција саставни је део Министарства финансија, а чији се послови обављају у
оквиру Сектора за буџетску инспекцију, који обухвата Одељење буџетске инспекције и
Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У Одељењу за буџетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијску
контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава код свих корисника јавних
средстава наведених у Закону о буџетском систему; проверу потпуности, веродостојности и
тачности података у финансијским извештајима; утврђивање неправилности и мера за
отклањање неправилности; израду прописаних аката у току и након непосредне
инспекцијске контроле; подношење пријава када се у поступку контроле оцени да постоје
радње које имају обележја кривичног дела или привредног преступа; подношење захтева за
покретање прекршајног поступка када се у поступку контроле оцени да је учињен
прекршај; учествовање у релевантним преговарачким групама Републике Србије у процесу
преговора о приступању Европској унији; учествовање у раду пројекта реформе буџетске
инспекције.
У Одељењу за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима
обављају се послови који се односе на студијско-аналитичке, нормативно-правне,

оперативно-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: припрему вршења
инспекцијске контроле; вођење свих неопходних евиденција за функционисање буџетске
инспекције; формирање досијеа о извршеним инспекцијским контролама; праћење прописа
из области буџетског система и других прописа којима се уређује начин рада и поступање
буџетске инспекције, као и прописа чију примену контролише буџетска инспекција;
иницирање одговарајућих измена и допуна прописа којима је уређена област буџетске
инспекцијске контроле када се идентификују слабости у њиховој примени; припрему и
израду методолошких упутстава који регулишу поступак инспекцијске контроле; израду
извештаја о резултатима рада буџетске инспекције; учествовање у релевантним
преговарачким групама Републике Србије у процесу преговора о приступању Европској
унији као и учествовање у раду пројекта реформе буџетске инспекције.
Поред тога, буџетска инспекција спроводи и контролу примене Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, број
и 113/2017) у домену који се односи на јавни сектор.
У циљу ближег регулисања рада буџетске инспекције донета је Уредба о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РСˮ, број 93/17),
којом је прецизиран и квалитативно унапређен начин рада Буџетске инспекције што кроз
јасно дефинисање рада и уподобљавање са осталим законским и подзаконским актима на
снази тако и кроз успостављање сарадње Буџетске инспекције на различитим нивоима
власти (покрајинском и локалном).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова за буџетску инспекцијуу нису идентификовани у пракси
других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о буџетском систему, као и Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (у домену који се односи на јавни сектор) по којем буџетска
инспекција поступа, није поверено обављање појединих стручних послова лицима која
нису службеници. Имајући у виду врсте послова које обавља буџетска инспекција, као и
врсту надзираних субјеката – субјекти јавног сектора, не постоји потреба за изменама и
допунама ових закона у делу којим је уређено обављање тих послова.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

ПОРЕСКА УПРАВА – СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ
УВОД
У делокругу Пореске управе, инспекцијски надзор се спроводи у оквиру Сектора за
контролу, који обухвата шест одељења (Одељење за директне порезе, Одељење за
индиректне порезе, Одељење за оперативне послове контроле, Одељење за оперативни
ризик, обраду података и фискализацију, Одељење за регистре, Одељење за трансферне
цене) и два одсека (Одсек за норматовно – правне послове и Одсека за координацију
пореске контроле за Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Косово и Метохију).
Такође, у Центру за велике пореске обвезенике, послови инспекцијског надзора обављају се
у Одељењу за теренску контролу у оквиру Одсека за контролу банака и финансијских
организација, Одсека за контролу производне и прерађивачке индустрије, Одсека за
контролу акцизних производа и пружање услуга. Филијале као организационе јединице
такође врше послове канцеларијске и теренске контроле.
У Одељењу за теренску контролу у Филијалама обављају се послови теренске контроле
правних лица, предузетника и физичких лица по редовним и ванредним плановима за
контролу добијеним из Централе и регионалног одељења, као и по плановима филијале и
анализирају резултати рада на месечном, тромесечном и годишњем нивоу.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У Сектору за контролу Пореске управе обављају се следећи послови:
 припрема методолошких и других упутстава, наредби и других аката за
једнообразну примену пореских прописа од стране организационих јединица
Пореске управе, (укључујући и активности у вези припрема упутстава и других
аката који уређују поступак канцеларијске и теренске контроле);
 дефинисање захтева за израду софтвера, као и достављање предлога за измену и
допуну истих, а све у циљу извршавања основне функције планирања, организовања
и координирања пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореских
обавеза од стране пореских обвезника;
 сачињавање годишњег, ванредних и месечних планова теренске контроле, праћење
извршавања налога за контролу и подношење извештаја о реализацији планова
пореске контроле са предлогом мера за отклањање уочених пропуста у циљу
побољшања квалитета у извршавању послова контроле;
 координирање контроле и вршење надзора у току контроле обвезника од посебног
фискалног значаја у испуњавању пореске обавезе;
 вршење теренске контроле и утврђивање пореске обавезе лицу које обавља
нерегистровану, односно непријављену делатност;
 регистрација пореских обвезника, вођење јединственог регистра пореских обвезника
и регистра обвезника пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ),
остваривања сталне сарадње са органима надлежним за вођење регистра привредних
субјеката и другим државним органима у циљу регистрације пореских обвезника и








ажурирања података у јединственом регистру пореских обвезника и регистру
обвезника за ПДВ;
прикупљање података и формирање база података за анализу ризика и обрада истих,
израчунавање вредности ризика за сваког пореског обвезника у циљу одређивања
фискалног капацитета;
израда критеријума за избор пореских обвезника за контролу; анализа и
извештавање о кретању ПДВ по делатностима и филијалама;
оверавање и издавање потврда о пореским ослобођењима код ПДВ по
међународним уговорима о донацији, уговорима о кредиту, односно зајму и другим
међународним уговорима;
рефакције ПДВ;
вођење регистра о произвођачима алкохолних пића;
послови на откривању повреде права интелектуалне својине за рачунарске програме
(софтвер) и базе података и остваривања сталне и координиране сарадње са
Управом царина и другим надлежним државним органима у циљу размене
информација и података од значаја за пореску контролу.

У вршењу овлашћења из свог делокруга пореска инспекција примењује следеће законе:
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19); Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени
гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18); Закон о фискалним касама ("Службени гласник
РС", бр. 135/04 и 93/12), Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник
РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др закон, 135/04, 62/06, 65/06 –испр., 31/09, 44/09,
18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 93/12, 114/12 – одлука УС, 47/13, 48/13-испр.,
108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 112/15, 113/17, 95/18); Закон о порезу на додату
вредност („Службени глсник РС“, бр. 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19); Закон о акцизама
("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02-др.закон, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11,
93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др.закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18); Закон о
порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр.25/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 91/15аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18); Закон о порезима на имовину
("Службени гласник РС" бр. 26/01, " Службени лист СРЈ" бр. 42/02 – одлука СУС и
Службени гласник РС 80/02, 80/02 – други закони, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18); Закон о доприносима за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09,
52/11, 101/11, 7/12, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 112/15, 113/17, 95/18); Закон
о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање
("Службени гласник РС", бр. 102/08 и 31/09); Закон о порезу на премије неживотних

осигурања ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 68/14-др.закон); Закон о порезима на
употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 43/04,
132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11,
120/12, 113/13, 68/14-др.закон, 140/14, 112/15); Закон о Централном регистру
обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 44/14-др.закон,
116/14, 95/18); Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр.62/06,
31/11, 119/12, 139/14); Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским
пословима у одређеним делатностима („Службени гласник РС“, број 50/18); Закон о
играма на срећу ("Службени гласник РС", бр.88/11 и 93/12-др.закон) – спроводи
новоформирана Управа за игре на срећу у оквиру Пореске управе.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова за пореску инспекцију нису идентификовани у пракси других
држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о пореском поступку и пореској администрацији, као и осталим прописима по
којима Сектор за контролу Пореске управе поступа, није поверено обављање појединих
стручних послова пореске инспекције лицима која нису службеници.
Анализом закона по којима пореска инспекција, односно Сектор за контролу Пореске
управе поступа, долази се до закључка да не постоје посебни стручни послови пореске
инспекције који би могли да буду поверени лицима која нису службеници (субјектима
приватног права, односно из приватног сектора).

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА –
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ
УВОД
Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије,
која је централни орган у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма.
Надлежност Управе је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања
тероризма. Обвезници по том Закону Управи достављају извештаје о сумњивим
трансакцијама и лицима, које затим Управа за спречавање прања новца даље анализира,
прикупља додатне информације, и ако нађе да у конкретном случају постоји основана
сумња на прање новца или финансирање тероризма, податке о томе прослеђује надлежним
органима, а пре свега, надлежним тужилаштвима и полицији.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Управа за спречавање прања новца врши надзор над спровођењем Закона о спречавању
прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17). Управа за
српечавање прања новца у том смислу врши посредан и непосредан надзор и контролише:





Ревизоре
Рачуновође
Предузетнике и правна лица који се баве факторингом или форфетингом
Пореске саветнике и др.

Посредан надзор врши се слањем Упитника о активностима обвезника у области
спречавања прања новца и финансирања тероризма и анализом добијених одговора.
Непосредан надзор обавља се у просторијама надзираног субјекта, увидом у опште и
појединачне акте, евиденције и документацију, као и пословне књиге, изводе рачуна,
кореспонденције и друга документа у просторијама субјекта надзора или правног лица са
којима је субјект надзора директно или индиректно повезан, узимањем изјаве од
одговорног лица или осталих запослених у субјекту надзора, као и тражењем података од
државних органа и ималаца јавних овлашћења и прегледом документације.
У спровођењу надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма код обвезника у надлежности Управе, инспектори контролишу које радње и мере
обвезници предузимају ради спречавања и откривања прања новца и финансирања
тероризма. Непосредан надзор обухвата најмање:
1) да ли је обвезник испунио обавезу израде анализе ризика у складу са Смерницама за
процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију,
предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и
факторинг друштава;
2) да ли обвезник спроводи радње и мере за спречавање и откривање прања новца и
финасирања тероризма пре, у току и након успостављања пословног односа и да ли
су обвезници:
- спроводили радње и мере познавања и праћења странке, односно да ли су
утврдили и проверили
- идентитет странке и да ли су утврдили и проверили идентитет стварног власника
странке;
- достављали информације, документацију и податке Управи за спречавање прања
новца;
- именовали овлашћено лице и његовог заменика за вршење појединих радњи и
мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма и члана
највишег руководства који је одговоран за примену Закона о спречавању прања
новца и финансирања тероризма, као и да ли су доставили акт о именовању
наведених лица Управи за спречавање прања новца у законском року;
- израдили програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и
усавршавања запослених и да ли су такав програм реализовали, односно да ли су

-

-

обезбедили редовно стручно образовање, оспособљавање и усавршавање
запослених;
обезбедили редовну унутрашњу контролу извршавања обавеза из Закона о
спречавању прања новца и финансирања тероризма и сачинили извештај о
извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле у
законском року;
израдили листу индикатора за препознавање сумњивих трансакција;
водили евиденције и да ли су обезбедили заштиту и чување података из тих
евиденција;
извршавали друге радње и мере прописане Законом о спречавању прања новца и
финансирања тероризма

УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова за контролу спречавања прања новца нису идентификовани у
пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, по којем Управа за
спречавање прања новца поступа, није поверено обављање појединих стручних послова
лицима која нису службеници.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
УВОД
Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне
самоуправе, образован Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број
87/11).
Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и
поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког
јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе,
Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова
државне управе и других ималаца јавних овлашћења, чије су садржина, границе и
овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Сектор управне инспекције обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над
применом закона и других прописа којима се уређују:
 државна управа;
 радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе;
 општи управни поступак и посебни управни поступци;
 изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије;
 службена употреба језика и писама;
 печат државних и других органа;
 бирачки спискови и матичне књиге;
 политичке странке и удружења;
 слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 другe области утврђенe посебним законoм и друге послове из области управне
инспекције.
Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је
посебним законом утврђена њена надлежност.
За обављање послова из делокруга Управног инспектората образована је Група за
аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове и Сектор управне
инспекције.
Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни службеници у
окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим од подручја управног
округа ван седишта Министарства.
Управна инспекција обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над применом
закона и других прописа којима се уређују:
 државна управа;
 радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе;
 општи управни поступак и посебни управни поступци;
 изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије;
 службена употреба језика и писама;
 печат државних и других органа;
 бирачки спискови и матичне књиге;
 политичке странке и удружења;
 слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 другe области утврђенe посебним законoм и друге послове из области управне
инспекције.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова за управну инспекцију нису идентификовани ни у пракси
других држава Европске уније.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о управној инспекцији и осталим прописима није поверено обављање појединих
стручних послова управне инспекције лицима која нису службеници.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

УПРАВА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ
УВОД
Превентива заштита чини врло важан функционални део система заштите и спасавања.
Управа за превентиву је формирана као организациона јединица Сектора за ванредне
ситуације у оквиру Министарства унутрашњих послова и има за циљ да обједини све
превентивне активности на заштити живота, здравља и имовине грађана.
Надлежност и послови које обавља управа превентивне заштите јесте:
1. обављање послова превентивне заштите;
2. израда законске регулативе;
3. остваривање стручне сарадње у поступку утврђивања узрока пожара, експлозија и
хаварија и откривања учинилаца кривичних дела у овој области;
4. издавање одобрења локације објеката који производе или складиште експлозивне
материје, запаљиве течности и гасове
5. давање услова за израду урбанистичких планова
6. давање сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара;
7. давање сагласности на изведено стање са аспекта заштите од пожара;
8. обављање послова надзора у спровођењу мера заштите од пожара у сложеним
системима производње, преноса и дистрибуциј е електричне енергије,
водоснабдевања, производњи, промету и ускладиштењу запаљивих течности и
гасова, наменске индустрије и у производњи и промету и превозу експлозивних и
убојних средстава, производних капацитета хемијске, дрвне, графичке,
фармацеутске и других индустрија високе пожарне угрожености, јавним објектима
где се окупља и борави већи број људи, високим објектима и др.;
9. контролисање стања мера заштите од пожара, не само у напред наведеним објектима
већ и у другим објектима од значаја за Републику
10. доношење решења о налагању предузимања превентивних мера из ових области;
11. спровођење мера физичко-техничке заштите;
12. издавање одобрења:

- за бављење пословима унапређења заштите од пожара, као и контроле и
сервисирања мобилне и стабилне опреме и инсталација за дојаву и гашење пожара,
- за обављање послова едукације – обуке из области заштите од пожара и експлозија
као и обуке возача који превозе и рукују опасним материјама (АДР), као и обављања
одређених послова у вези промета и превоза експлозивних материја и др..
.
У саставу управе за превентивну заштиту постоји одељење за инспекцијски надзор.
Основа поступања приликом вршења управног надзора је заснована на одредбама:
1. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“ бр.37/88 и „Сл. гласник РС“
бр.48/84)
2. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник
СРС“ бр.44/77 и „Сл. гласник РС“ бр.48/84)
3. Закона о промету експлозивних материја („Сл. лист СФРЈ“ бр.30/85)
4. Закона о превозу опасних материја („Сл. лист СФРЈ“ бр.27/90)
5. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97)
6. Правилника о техничким нормативима, Стандарда, Уредби, Наредби и других
норми.
Управни надзор над спровођењем прописа и мера заштите од пожара утврђених законом и
прописима донетим на основу закона врши надлежни територијални Одсек, Оделење
односно Управа за заштиту и спасавање у оквиру Сектора за заштиту и спасавање. Надзор
обухвата надзор над законитошћу рада правних и физичких лица и инспекцијски надзор.
У вршењу надзора над законитошћу рада правних и физичких лица надлежни орган
остварује увид у општа акта (план заштите од пожара, правилник о заштити од пожара,
програм обуке запослених радника из области заштите од пожара и др.) којима се уређује
организација, мере и послови у вези са спровођењем заштите од пожара, ради утврђивања
његове сагласности са Законом о заштити од пожара, техничким нормативима и
стандардима и другим прописима из области заштите од пожара.
У вршењу инспекцијског надзора код правних и физичких лица надлежни орган:
- остварује непосредни увид у спровођење мера заштите од пожара прописаних
Законом о заштити од пожара,
- организовање служби заштите од пожара и ватрогасних јединица, и других мера,
права и обавеза прописаних законом, техничким нормативима и стандардима из
области заштите од пожара.
Добар пример поверавања стручних послова инспекције лиценцираним лицима из
приватног сектора утврђен је у Закону о заштити од пожара, члан 80. Према овом члану,

надзор над испуњеношћу прописаних услова и мера заштите од пожара у току грађења
објекта, уместо инспектора превентивне заштите, надзире лиценцирано лице из приватног
сектора које испуњава услове за вршење стручног надзора, у складу са прописима о
планирању и изградњи, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено
да у току извођења радова обавља ове послове.
Чланом 80. Закона о заштити од пожара прописано је да надзор над грађењем објеката
обухвата: 1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима, главном
пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мерама заштите од
пожара; 2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,
стандарда на које се технички прописи позивају и техничких норматива из области заштите
од пожара; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који
се уграђују, према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и
главним пројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства
извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења
радова. Овај надзор врши лице које испуњава услове за вршење стручног надзора, у складу
са прописима о планирању и изградњи и које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и 38. овог
закона, а писаним актом инвеститора или његовог заступника је одређено да у току
извођења радова обавља ове послове. Министар унутрашњих послова прописује ближе
услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38. овог закона, као и састав и
начин рада комисије за одузимање лиценци коју решењем образује министар надлежан за
унутрашње послове. Министарство надлежно за унутрашње послове води евиденције о
одузетим овлашћењима и лиценцама.
С овим у вези, чланом 32. Закона о заштити од пожара прописано је да Главни пројекат
заштите од пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице које је уписано
у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације, које има
овлашћење министарства надлежног за унутрашње послове за израду Главног пројекта
заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од
пожара. Ову лиценцу може добити лице које има: 1) најмање високу стручну спрему
техничког смера; 2) најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера
заштите од пожара или њиховог надзора; 3) положен стручни испит из области заштите од
пожара. Министар надлежан за унутрашње послове прописује ближе услове за добијање
овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара, као и програм и начин полагања
стручног испита из области заштите од пожара. Министарство надлежно за унутрашње
послове води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама.
Члан 38. Закона о заштити од пожара прописује да пројектовање и извођење посебних
система и мера заштите од пожара у објектима у којима се производе, прерађују и
складиште запаљиве течности и гасови, експлозивне и друге материје које могу довести до
пожара и у другим сложеним објектима обавља привредно друштво, односно друго правно
лице које је уписано у одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова,

задовољава посебне услове у погледу техничке опремљености и има запослена лица са
лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.
Стручни испит за добијање лиценце полаже се пред комисијом Министарства надлежног за
унутрашње послове. Министар надлежан за унутрашње послове прописује програм
стручног испита, услове за добијање лиценце, ближе услове за добијање овлашћења за
обављање послова и посебне услове техничке опремљености, као и висину накнаде за
комисију. Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 1. овог члана
објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство надлежно за
унутрашње послове води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља инспекција превентивне заштите нису
идентификовани ни у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Мишљења смо да је, по узору на члан 80. Закона о заштити од пожара, а према природи
послова, потребно размотрити поверавање следећих посебних послова из делокруга
инспекције за превентивну заштиту:
 издавање одобрења локације објеката који производе или складиште експлозивне
материје, запаљиве течности и гасове
 давање услова за израду урбанистичких планова
 давање сагласности на техничку документацију са аспекта заштите од пожара;
 давање сагласности на изведено стање са аспекта заштите од пожара;
 издавање одобрења:
- за бављење пословима унапређења заштите од пожара, као и контроле и сервисирања
мобилне и стабилне опреме и инсталација за дојаву и гашење пожара,
- за обављање послова едукације – обуке из области заштите од пожара и експлозија као и
обуке возача који превозе и рукују опасним материјама (АДР).

УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
УВОД
Управа за управљање ризиком je саставни део Министарства унутрашњих послова, тј.
Сектора за вандредне ситуације у чијем je саставу посебнa организационa јединицa
Инспекција је по Закону о ванредним ситуацијама започета 2012. године, у делу надзора
над објектима за склањање тј. склоништима, а од 2015. године, и по другим елементима

које наведени закон налаже, а све у циљу да надзирани субјекти примене мере за смањење
ризика за запослене, објекте рада али и за становништво када су јединице локалне
самоуправе у питању.
Новембра 2018. године усвојен је и ступио је на снагу Закон о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Закон), којим се ставља ван снаге
досадашњи Закон о ванредним ситуацијама.
Управа за управљање ризиком у свом саставу обавља и део послова цивилне заштите који
се бави плановима заштите и спасавања, а део који се до сада није бавио инспекцијом него
пословима реаговања (везан за јединице цивилне заштите) прелази у организацону
структуру Управе за ватрогасно спасилачке јединице.
Управа за управљање ризиком у свом саставу има:
- Одељење за планирање и процену ризика
- Одељење за координацију и управљање у ванредним ситуацијама
- Републички центар за обавештавање (Национални центар 112)
Управа за управљање ризиком поступа у складу са:
- Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
„Службени гласник РС“, бр. 87/2018
- Законом о заштити од пожара „Службени гласник РС“, број 111 од 29. децембра
2009. Године
- Законом о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације о оснивању Српско – Руског хуманитарног центра – Међународни
уговори бр.6/12 од 24. децембра 2012. Године
- Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама "Службени
гласник РС", број 86 од 18.новембра 2011. године
- Стратегија заштите од пожара "Службени гласник РС", број 21 од 21.03.2012.
године и осталим подзаконским актима
У Управи за управљање ризиком се обављају послови који се односе на:
- организацију изградње и развоја јединственог система управљања ризиком од
елементарних непогода и других несрећа;
- координацију и сарадња са државним органима, посебним организацијама
јединицама локалне самоуправе, овлашћеним и оспособљеним правним лицима у
циљу повећања ефикасности укупног рада, кроз оптимално коришћење ресурса и
капацитета на предузимању превентивних мера, изради анализа и прогноза,
предузимању мера заштите у случају непосредне опасности и мера заштите када
наступи елементарна непогода и друга несрећа и мера ублажавања и отклањања
последица;

-

-

-

-

имплементација Упутства о садржају и методологији израде Процене
угрожености;
организација
израде и праћење имплементације Процене угрожености
Републике Србије;
реализација Акционог плана Националне стратегије заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
учешће у изради дугорочног, средњорочног и краткорочног плана развоја
Сектора за ванредне ситуације;
обављање административно - техничких и стручних послова за потребе
Републичког штаба за ванредне ситуације;
пружање стручне помоћи и праћење рада покрајинског штаба, окружних,
градских и општинских штабова за ванредне ситуације;
примену ГИС алата (географско информационих система) за управљање
просторно оријентисаним подацима;
размена података од значаја за заштиту и спасавање са организационим
јединицама Сектора за ванредне ситуације;
достављање прикупљених информација и анализа стања, државним органима,
органима државне управе и Републичком штабу за ванредне ситуације;
организацију и координацију изградње и развоја система осматрања,
обавештавања, раног упозоравања, узбуњивања телекомуникација, информатике
и заштите информација (криптозаштите);
имплементација јединственог европског броја за хитне службе 112 на територији
Републике Србије;
мере за непрекидно функционисање телекомуникационог и информатичког
обезбеђења и заштите информација за потребе руковођења, координацију акција
заштите и спасавања и функционисања Сектора за ванредне ситуације;
прикупљање, обраду и анализу података о елементарним непогодама и другим
несрећама и последицама;
сарадњу са Националним тренинг центром из надлежности Управе у спровођењу
обука из надлежности Управе;
израда Регистра о привредним друштвима и другим правним лицима који
управљају опасним материјама, односно власника објеката који су угрожени са
аспекта терористичких напада;
учешће и изради Планова заштите и спасавања на националном нивоу;
давање сагласности на Планове заштите од удеса привредних друштава и других
правних лица;
давање мишљења корисницима високих брана на пројектну документацију
система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања;
организацију и спровођење обавештавања о удесима са прекограничним
ефектима;
праћење и спровођење активности – изради извештаја о анализи примене
конвенција и директива из области заштите и спасавања;

-

-

-

израду пројектних задатака за пројекте из надлежности Управе за управљање
ризиком који се финансирају из Буџета и фондова ЕУ;
праћење прописа ЕУ из области ванредних ситуација и учествовање у
хармонизацији националних прописа са прописима ЕУ који се односе на област
ванредних ситуација;
сарадњу са другим организационим јединицама Министарства унутрашњих
послова, Министарствима, посебним организацијама, правним лицима, научним
и другим институцијама и осталим субјектима из области управљања ризиком;
сарадња у реализацији послова са организационим јединицама Сектора из
области управљања ризиком,
успостављање и вођење јединствене информационе базе података о
елементарним непогодама и другим несрећама;
израда нацрта и обезбеђење примене законских прописа и подзаконских
прописа;
инспекцијски надзор из делокруга надлежности Управе.

Од свих послова које обавља управа за управљање ризиком, не могу се извести стручни
послови који би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног
права, односно из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља управа за управљање ризиком нису
идентификовани у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује управа за управљање ризиком није
поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници.
У оквиру посла организације израде и праћења имплементације Процене угрожености
Републике Србије могуће је спровести поверавање посебног стручног посла ове инспекције
– стручним организацијама.

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
УВОД
Одељење за инспекцијске послове државних путева налази се у Сектору за
инспекцијски надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одељењу за инспекцијске послове државних путева обављају се послови који се односе
на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из
области путева и закона из области инспекцијског надзора; изградњу, реконструкцију и
одржавање државних путева: заштиту и одржавање државних путева; саобраћајне
сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом,
паркинзи и др); контролу грађевинских и употребних дозвола и пријаве радова;
предузимање управних и других мера; подношење пријава надзор над радом покрајинских
органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одељења, подношење
иницијатива за измене закона као и други послови из делокруга Одељења.
Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове државних путева обављају се у
седишту Министарства и у подручним јединицама.
Делокруг рада Одељења за инспекцијске послове државних путева, прописан је Законом о
путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), и то члановима 102, 104 и
105, као и подзаконским прописима.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У складу са чланом 104. републички инспектор за државне путеве има право и дужност да
проверава:
1) радове на одржавању и заштити државног пута, његовог дела и путног објекта;
2) техничку и другу документацију за одржавање државног пута, његовог дела и путног
објекта;
3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке
контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног
надзора на одржавању државног пута, његовог дела и путног објекта;
4) стање државног пута, његовог дела и путног објекта;
5) правилно одржавање државног пута, његовог дела и путног објекта у складу са
техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност државног пута,
његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
6) услове одвијања саобраћаја на државном путу;
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите државног пута;

8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и
употребе материјала при одржавању државног пута;
9) да ли извођач радова на рехабилитацији државног пута, његовог дела и путног објекта
води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;
10) да ли се ванредни превоз врши са дозволом, односно у складу са условима прописаним
дозволом;
11) да ли је спроведена Провера, Мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних
места и Независна оцена, на прописан начин.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља Одељење за инспекцијске послове државних
путева Група за инспекцијске послове железнице нису идентификованиу пракси других
држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон) је чланом 107.
поверено аутономној покрајини на њеној територији вршење послова инспекцијског
надзора над применом овог закона, подзаконских аката донетих на основу овог закона и
закона и других прописа којима се уређује безбедност саобраћаја, на државним путевима II
реда. Овлашћено лице аутономне покрајине у вршењу послова инспекцијског надзора над
спровођењем овог закона, подзаконских аката донетих на основу овог закона и закона и
других прописа којима се уређује безбедност саобраћаја, на државним путевима II реда има
права, дужности и овлашћења из чл. 104. и 105. овог закона.
Мишљења смо да је, према природи послова, потребно размотрити поверавање
квалификованим субјектима следећих посебних послова из делокруга инспекције за
државне путеве:
- провера испуњености услова прописаних за лица која врше послове пројектовања,
техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и
вршења стручног надзора на одржавању државног пута, његовог дела и путног
објекта;
- контрола примене техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом
извођења радова и употребе материјала при одржавању државног пута.

ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЖЕЛЕЗНИЦЕ
УВОД

Група за инспекцијске послове железнице налази се у Сектору за инспекцијски надзор,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Групи за инспекцијске послове железнице обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области
железничког саобраћаја и закона из области инспекцијског надзора; предузимање управних
и других мера; подношење пријава праћење стања и појава од значаја за остваривање
законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона и
подзаконских аката; међународну сарадњу у области инспекцијског надзора железничког
саобраћаја, као и други послови из делокруга Групе.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Групе за инспекцијске послове железнице, прописан је Законом о
безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РСˮ, број 41/2018), и то члановима
115 – 122, као и Законом о жичарама за транспорт лица, Зaкoном o угoвoримa o прeвoзу у
жeлeзничкoм сaoбрaћajу, Законом о интероперабилности железничког система, Зaкoном o
жeлeзници и подзаконским прописима.
У складу са чланом 116. републички инспектор за железнички саобраћај има право и
дужност да проверава:
У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да проверава:
1) радове на изградњи, обнови, унапређењу и одржавању железничке инфраструктуре;
2) стање железничке инфраструктуре, правилно одржавање железничке инфраструктуре,
стање и одржавање железничких возних средстава по прописаним саобраћајно техничким
условима и прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају, у циљу
обезбеђења железничке инфраструктуре и железничких возних средстава за безбедно и
несметано одвијање железничког саобраћаја, као и да ли се о железничким возилима води
прописана евиденција;
3) регулисање и управљање саобраћаја по прописаним саобраћајно техничким условима и
прописима којима се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају, у
циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја;
4) испуњеност услова за управљање железничком инфраструктуром;
5) испуњеност услова за превоз путника, лица и робе у железничком саобраћају;
6) обављање превоза путника, лица и робе у железничком саобраћају на начин и под
условима прописаним овим законом и прописима којима се уређује интероперабилност у
железничком саобраћају;
7) да ли се железнички саобраћај врши на начин и под условима утврђеним овим законом,
другим прописима и општим актима којима се уређује безбедност и интероперабилност у
железничком саобраћају и да ли се спроводе мере које се односе на безбедност
железничког саобраћаја;
8) да ли је железнички превозник, привредно друштво, друго правно лице или предузетник
организовао унутрашњи надзор над безбедним одвијањем железничког саобраћаја и да ли
се та контрола редовно и ефикасно врши, као и да ли остварује ефикасну заштиту људи,
имовине и животне средине у области железничког саобраћаја на прописан начин у складу

са овим законом, другим прописима и општим актима којима се уређује безбедност и
интероперабилност у железничком саобраћају;
9) да ли се у саобраћају на железничкој инфраструктури правилно примењују прописи о
поседању возова и вучних возила железничким радницима и да ли ти радници испуњавају
услове у погледу стручне спреме и обучености или здравствене способности за обављање
послова и задатака, као и да ли се правилно примењују прописи о укупном радном времену,
укупном трајању смене и управљања вучним возилом воза, одморима и о распореду у
сменама возног и станичног особља, као и особља у другим службеним местима;
10) да ли се правилно спроводе прописане мере за обезбеђење саобраћаја на путним
прелазима и на местима укрштања железничких пруга;
11) да ли се правилно спроводи прописани унутрашњи ред у железничком саобраћају;
12) спровођење прописаних мера техничке и физичке заштите железничке инфраструктуре
које су од посебног значаја за безбедно одвијање и функционисање железничког саобраћаја
и мера заштите од одроњавања, бујица и других елементарних непогода, као и мера за
обезбеђење железничког саобраћаја у зимском периоду;
13) да ли се правилно спроводе мере безбедности прописане овим законом којим се уређује
безбедност у железничком саобраћају.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Законодавни оквир Хрватске који нормира ову област је дат у Закону о железници (Zakon o
željeznici, Narodne Novine br, 32/19 - Закон). Закон прописује да радње надзора врши
надлежно регулаторно тело. Регулаторно телу надлежно за ову овласт јесте Хрватска
Регулаторна Агенција за Мрежне Делатности (HAKOM - ХАКОМ).
Закон такође прописује да су инспектори надлежни за обављање радњи надзора у овој
области овлашћени радници ХАКОМа, те да услове за њихово запошљавање ближе
прописује регулаторна агенција својим општим актом. Имајући у виду ову одредбу,
претходне анализе изнете за ХАКОМ при другим инспекцијима за које је ово тело
надлежно, недоступности општег акта који би конкретизовао услове запошљавања
инспектора, као и свеукупне анализе хрватског законодавства везано за ову област –
произилази да поверавање инспекцијског надзора у овој области није уређено, те да као
такво није могуће.

Словенија
Као и за област друмског саобраћаја, надлежно тело за област железничког саобраћаја у
Словенији јесте инспекција јесте инспекција за путеве, железнички промет, жичаре, и
скијалишта (Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča). Релевантни
законодавни оквир је пружен у Закону о железничком саобраћају (Zakon o železniškem
prometu, Uradni List RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo и 30/18 – Закон).

Закон прописује да се инспекцијски надзор у овој области врши од стране надлежног
регулаторног органа, односно од стране инспектора за ову област, а који су запослени у
регулаторном органу или су његови овлашћени заступници. Такође, закон налаже да
инспектори морају испуњавати опште услове за обављање посла инспектора у државној
служби. На основу тога, али и целокупне анализе законодавног оквира Словеније везаног
за ову област, произилази да поверавање инспекцијског надзора у овој области није уређене
те да као такво није могуће.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Закона о безбедности у железничком саобраћају и
подзаконских аката донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичког
инспектора за железнички саобраћај. Законом о безбедности у железничком саобраћају је
чланом 115. поверено аутономној покрајини на њеној територији вршење послова
инспекцијског надзора над применом овог закона, подзаконских аката донетих на основу
овог закона.
Мишљења смо да је, према природи послова, потребно размотрити поверавање
квалификованим субјектима провере испуњености услова за управљање железничком
инфраструктуром, и провере испуњености услова за превоз путника, лица и робе у
железничком саобраћају, као посебних послова утврђујућег надзора из делокруга ове
инспекције.

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
УВОД
Одељење за инспекцијске послове друмског саобраћаја налази се у Сектору за
инспекцијски надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одељењу за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се послови који се
односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката
из области унутрашњег и међународног друмског саобраћаја и транспорта и закона из
области инспекцијског надзора; предузимање управних и других мера; подношење пријава;
праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива
за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом
покрајинских, градских и општинских органа управе у вршењу поверених послова из
делокруга Одељења, као и други послови из делокруга Одељења.
Послови из делокруга Одељења за инспекцијске послове друмског саобраћаја обављају се у
седишту Министарства и у подручним јединицама.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ

Делокруг рада Одељења за инспекцијске послове друмског саобраћаја прописан је Законом
о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), и то члановима 298 – 311, Законом о превозу
путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон,
83/2018 и 31/2019) и то члановима 146 – 166 и Законом о превозу терета у друмском
саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 41/2018) и то члановима 43 – 51, као и Законом
о међународном превозу у друмском саобраћају, Законом о радном времену посаде возила
у друмском превозу и тахографима и подзаконским прописима.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Према званичној интернет презентацији Министарства мора, промета, и инфраструктуре
Хрватске, за обављање послове инспекције друмова су задужени Odjel inspekcije državnih,
županijskih, i okalnih cesta као и Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata.
Закон о путевима Хрватске (Zakon o cestama, Narodne Novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14, и 110/19) прописује да се послови инспекције јавних путева обављају од стране
инспекције за друмове министарства, а да инспекцијски надзор над неразврстаним
путевима врше комунални редари.
Закон о инспекцији друмског саобраћаја и путева Хрватске (Zakon o inspekciji cestovnog
prometa i cesta, Narodne Novine br. 22/14 и 98/19 - Закон) прописује да послове инспекције,
поред инспектора, могу обављати и други државни службеници из министарства по
посебном овлашћењу министра надлежног за промет, уз испуњавање осталих услова за
обављање инспекцијских послова. На основу овога, али и свеукупне анализе хрватског
законодавства, произилази да се инспекцијом у овој области могу бавити само државни
службеници те да поверавање није опција.
Словенија
Релевантни законодавни оквир Словеније за област друмског саобраћаја пружа Закон о
путевима (Zakon o cestah, Uradni List RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 и 10/18 Закон), а надлежна инспекција јесте инспекција за путеве, железнички промет, жичаре, и
скијалишта (Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča).
Закон прописује, у делу који говори о инспекцијском надзору, да надлежна лица за вршење
инспекције могу бити само инспектори, а за несврстане и некатегоризоване путеве – и
комунални инспектори. Такође, Закон прописује у условима за инспекторе да они морају
испуњавати услове за рад у државној служби. Из тога, али и свеукупне анализе
законодавног оквира Словеније у овој области, произилази да инспектори за област
друмског саобраћаја могу бити само државни службеници, те да поверавање инспекцијског
надзора у овој области није могуће.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Закон о превозу путника у друмском саобраћају је члановима 154 и 155 поверено
аутономној покрајини и јединицама локалне самомоуправе да на својој територији
обаввљају послове инспекцијског надзора.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

OДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ПЛОВИДБЕ
УВОД
Oдсек за инспекцијске послове безбедности пловидбе налази се у Сектору за инспекцијски
надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одсеку за инспекцијске послове безбедности пловидбе обављају се инспекцијски
послови којима се обезбеђује безбедност пловидбе на подручју њихове надлежности који се
односе на: инспекцијски надзор над спровођењем одредаба закона који се односе на
безбедност пловидбе и закона из области инспекцијског надзора;
улазно-излазне
ревизијена речним граничним прелазима у сарадњи са другим надлежним органима;
праћење кретања и задржавања пловила; учествовање у увиђајима када настане хаварија;
праћење измена међународних и домаћих прописа из области унутрашње и поморске
пловидбе; предузимање управних и других мера; давање мишљења, услова и сагласности за
извођење радова на унутрашњим пловним путевима; сарадњу са предузећима, другим
органима и организацијама из области водног саобраћаја; управљање бродским саобраћајем
(VTS), припрему и обраду података, вођење уписника бродова и других пловила и
евиденција о пловилима, посади, пловидби и стању пловног пута и објеката безбедности
пловидбе, као и о поморским пловним објектима; спровођење ратног режима пловидбе и
предузимање мера у ванредним околностима (трагање и спасавање и сл); подношење
пријава као и други послови из делокруга Одсека.
Послови инспекције обављају се на подручјима територијалне надлежности лучких
капетанија.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одсекa за инспекцијске послове безбедности пловидбе прописан је Законом
о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени гласник РС", бр. 73/2010,
121/2012, 18/2015, 96/2015, - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон,
41/2018, 95/2018 - др. закон, Законом о државној припадности и упису пловила ("Службени

гласник РС", бр. 1/2013, 18/2015, 83/2018), Законом о поморскoj пловидби ("Службени
гласник РС", бр. 87/2011, 104/2013, 18/2015, 113/2017 - др. закон, 83/2018) и Законом о
трговачком бродарству ("Службени гласник РС", бр. 96/2015 и 113/2017 – др.закон)
У складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама чланом 248. предвиђено
је да републички инспектор за безбедност пловидбе у вршењу инспекцијског надзора
прегледа пловила, бродске исправе и књиге, исправе и књиге других пловила, исправе
чланова посаде брода и других пловила, луке, пристаништа, привремена претоварна места,
марине, купалишта, водни пут, пловидбу, изградњу објеката на пловном путу који утичу на
безбедност пловидбе, објекте безбедности пловидбе, загађивање животне средине са
пловила, превоз путника и ствари, као и другу потребну документацију од значаја за
инспекцијски надзор. У вршењу инспекцијског надзора инспектор има права, дужности и
овлашћења у складу са законом који уређује инспекцијски надзор и овим законом.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Релевантан законодавни оквир Хрватске за област инспекцијског надзора у безбедности
пловидбе пружа Правилник о обављању инспекцијског надзора сигурности пловидбе
(Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, Urednički pročišćeni tekst –
Narodne Novine br. 39/11, 112/14, 33/15, 86/15 и 29/16 – Правилник).
Правилник прописује да је инспектор у овој области овлашћени радник министарства или
лучке капетаније или овлашћени службеник службе надзора и управљања поморским
прометом. Такође, Правилник касније конкретизује услове које физичко лице мора
испунити како би могло обављати посао инспектора, међутим ни у једном тренутку не
пружа индикацију да се било која и каква радња инспекцијског надзора може поверити
трећим лицима. Имајући то у виду, али и свеукупни законодавни оквир Хрватске везан за
ову област, намеће се закључак да поверавање инспекцијског надзора у овој области није
уређено.
Словенија
Релевантан законодавни оквир Словеније за ову област је пружен у Поморском законику
(Pomorski zakonik, Uradni List RS, št. 62/16 – uredno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg
и 31/18 – ZPVZRZECEP – Законик).
Законик прописује да се надзор над овом области врши од стране поморске инспекције, а
да конкретне радње обављају поморски инспектори. Законик даље уређује да, поред
усклађености са условима које прописује законодавство Европске Уније као такво,
поморски инспектори морају испуњавати услове за рад у државној служби. На основу тога,
али целог законодавног оквира Словеније везаног за област безбедности пловидбе,

произилази да послове инспекцијског надзора могу обављати само државни службеници, те
да поверавање инспекцијског надзора у овој области није уређено и није могуће.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама је чланом 7. поверио аутономној
покрајини инспекцијске послове на државним водним путевима на територији аутономне
покрајине, и те послове врше инспектори безбедности пловидбе аутономне покрајине, као
поверене послове.
Законом о поморској пловидби прописано је да надзор над спровођењем одредаба овог
закона и прописа донетим на основу овог закона којима се уређује поморска пловидба,
врши надлежно министарство, које врши инспекцијски надзор преко инспектора
безбедности пловидбе, а који мора да има поморско образовање, искуство поморца и знање
енглеског језика, а за послове надзора над радним и животним условима помораца и
адекватно знање о радним и животним условима помораца и положен стручни испит.
Послове инспекције безбедности пловидбе у лукама обалних држава може обављати и
стручно лице на основу посебног овлашћења министра ако испуњава услове из става 2.
овог члана, осим положеног стручног испита, а послове инспекције безбедности пловидбе
над радним и животним условима помораца могу да врше и инспектори признатих
организација са којима је закључен уговор из члана 19. став 4. овог закона, у складу са
одредбама МЛЦ Конвенције. Призната организација је организација која испуњава услове
прописане посебним прописом и која је овлашћена од министарства надлежног за послове
саобраћаја за обављање статутарне сертификације поморских бродова која обухвата
обављање прегледа и издавање прописаних исправа; призната организација је међународно
класификационо друштво, чланица Међународног удружења класификационих друштава
(ИАЦС), која испуњава услове за рад у Републици Србији прописане од стране министра
надлежног за послове саобраћаја и која је овлашћена од министарства надлежног за
послове саобраћаја за вршење техничког надзора и статутарну сертификацију поморских
бродова. Чланом 19. овог закона уређен је технички надзор брод, који обухвата: преглед
техничке документације на основу које се брод гради или преправља и техничке
документације на основу које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема који су
намењени за градњу, преправку и поправку брода и потврђивање да је техничка
документација урађена у складу са Техничким правилима; издавање типског или
појединачног одобрења за машине, уређаје и опрему намењену за уградњу у брод;
контролу израде материјала, машина, уређаја и опреме у радионицама произвођача
намењених за уградњу у брод; издавање одобрења произвођачу и услужним привредним
друштвима; контролу над градњом трупа и уградњом бродских машина, уређаја и опреме у
бродоградилишту; оцењивање Система управљања безбедношћу брода и компаније;
верификацију сигурносне заштите брода; прегледе, оцене и верификације постојећих
бродова. Технички надзор су технички послови који се врше у складу са међународним
конвенцијама. Технички надзор, на основу захтева компаније или бродоградилишта за брод
у градњи, обавља призната организација, а технички надзор поморске опреме обавља
именовано тело. Уговором између надлежног министарства и признате организације, у
складу са међународно усвојеним нормама, утврђује се обим, услови, права и обавезе за
обављање техничког надзора домаћих бродова и издавање бродских исправа и књига, при

чему надлежно министарство може закључити овај уговор само са признатим
организацијама. Налдежно министарство сарађује са признатим организацијама са којима
је закључило овај уговор у циљу унапређења Техничких правила. Уколико надлежно
министарство утврди да је домаћи брод задржан због кршења међународних прописа о
безбедности поморске пловидбе који могу да изазову опасност по људске животе или
изазову загађење морске средине министарство ће извршити инспекцијски преглед брода
преко поменутог стручног лица коме су поверени послови инспекције безбедности
пловидбе.

Услови за поверавање послова
Мишљења смо да је, према природи послова, потребно размотрити поверавање
квалификованим субјектима посебне инспекцијске послове давања мишљења, услова и
сагласности за извођење радова на унутрашњим пловним путевима.

ОДСЕК УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД
Одељење републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за инспекцијске послове
урбанизма и контролу поверених послова налази се у Сектору за инспекцијски надзор,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одељењу републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове урбанизма и
контролу поверених послова обављају се послови који се односе на:непосредни надзор над
инспекцијским пословима поверених Аутономној покрајини; организацију заједничких
инспекцијских прегледа на објектима од значаја за Републику Србију и надзор над
пословима поверених јединицама локалне самоуправе; инспекцијски надзор над применом
закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине; координацију
надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у
инспекцијском надзору; контролу донетих просторних планова, урбанистичких планова,
урбанистичких пројеката, контролу спровођења планова и промена стања у простору,
подношење пријава као и друге послове из делокруга Одељења.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одељења републичке урбанистичко-грађевинске инспекције за послове
урбанизма и контролу поверених послова прописан је Законом о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012,
42/ 2013 -УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019).
У складу са Законом о планирању и изградњи чланом 173. предвиђено је да урбанистички
инспектор у вршењу инспекцијског надзора, има право и дужност да проверава да ли:
1) привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које израђује
просторне и урбанистичке планове или обавља друге послове одређене овим законом
испуњава прописане услове;
2) је плански документ израђен и донет у складу са законом и прописом донетим на основу
закона;
3) су локацијски услови и урбанистички пројекат издати у складу планским документом;
4) се промене стања у простору врше у складу с овим законом и прописима донетим на
основу закона;
5) је привредно друштво, односно друго правно лице, односно јавно предузеће или друга
организација које утврђује услове за изградњу објеката и уређење простора, као и техничке
податке за прикључак на инфраструктуру, доставило потребне податке и услове за израду
планског документа, односно локацијске услове и објавило сепарат о техничким условима
за изградњу објеката, у прописаним роковима.
Привредно друштво, односно друго правно лице које израђује просторне и урбанистичке
планове или обавља друге послове одређене овим законом, привредно друштво, односно
друго правно или физичко лице које врши промене у простору, као и надлежна општинска,
односно градска, односно управа града Београда, дужни су да урбанистичком инспектору
омогуће потпун и несметан увид у расположиву документацију.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Закон о грађевинској инспекцији Хрватске (Zakon o građevinskoj inspekciji, Narodne Novine
br. 153/2013-3222 - Закон) је у својим одредбама утврдио да је урбанистичка инспекција
постала саставни део грађевинске инспекције.
Имајући у виду претходну анализу области грађевинске инспекција Хрватске, намеће се
закључак да поверавање послова у овај области у Хрватској није уређено и није
предвиђено.
Словенија
Релевантан законодавни оквир за урбанистичку инспекцију је пружен у Закону о уређењу
простора (Zakon o urejanju prostora, Uradni List RS, št. 61/17 - Закон). Закон прописује да
надзор над применом прописа у њему, те у области коју регулише, врше грађевински
инспектори.
Имајући у виду претходно изнету анализу везану за област грађевинске инспекције у
Словенији, те чињеницу да поверавања послова из те области није уређено и дозвољено,

намеће се закључак да поверавање послова у области урбанистичке инспекције у оквиру
законодавства Словеније такође није могуће.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Закон о планирању и изградњи и подзаконских аката
донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичког урбанистичког
инспектора
Закон о планирању и изградњи је чланом 172. поверио аутономној покрајини и граду
Београду. Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора у области
просторног планирања и урбанизма на територији аутономне покрајине и над изградњом
објеката за које издаје грађевинску дозволу на основу овог закона, као и надзор над радом
градских и општинских грађевинских инспектора на територији аутономне покрајине.
Граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног
планирања и урбанизма, на територији града Београда, за изградњу и реконструкцију
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине.
Услови за поверавање послова
Законима и осталим прописима које примењује Одељење републичке урбанистичкограђевинске инспекције за послове урбанизма и контролу поверених послова није поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису државни службеници.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД
Одељење републичке грађевинске инспекције налази се у Сектору за инспекцијски надзор,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одељењу републичке грађевинске инспекције обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику
у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничкихинспекцијских прегледа
са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима
поверених јединицама локалне самоуправе; организацију и обављање инспекцијског

надзора у органима општинских и градских управа и Аутономне покрајине; координацију
надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у
инспекцијском надзору, подношење пријава као и други послови из делокруга Одељења.
У републичкој грађевинској инспекцији обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику
у оквиру делокруга утврђеног законом; организацију заједничких инспекцијских прегледа
са другим инспекцијама на објектима од значаја за Републику и надзор над пословима
поверених јединицама локалне самоуправе; организацију и обављање инспекцијског
надзора у органима општинских и градских управа и Аутономне покрајине; координацију
надзора над извршавањем одредаба закона и праћење исхода предузетих мера у
инспекцијском надзору, као и други послови из делокруга група.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одељења републичке грађевинске инспекције прописан је Законом о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/ 2013 -УС, 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019).
У складу са Законом о планирању и изградњи чланом 175. предвиђено је да републички
грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора, има право и дужност да
проверава да ли:
1) привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат,
односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на
грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
2) је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и
потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из члана 145. овог закона и
да, ако то није случај, против извођача радова, односно инвеститора поднесе надлежном
органу кривичну пријаву због извршења кривичног дела градње без грађевинске дозволе;
3) је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом;
4) се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно
техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона;
4а) се радови изводе у складу са техничком документацијом, односно описом радова
предатом уз пријаву радова у случају грађења из члана 144. овог закона и да ли та техничка
документација, односно опис радова, као и сами радови задовољавају техничке стандарде;
5) је градилиште обележено на прописан начин;
6) извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају
закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
7) је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја,
околине и заштиту животне средине;
8) на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност
његовог коришћења и околине;
8а) је извођач радова пријавио завршетак изградње темеља и објекта у конструктивном
смислу и да ли је те радове извео у складу са издатим локацијским условима;

9) извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу
инспекције на прописани начин;
10) се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања
објекта;
11) је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу
закона;
12) је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
13) се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола;
14) обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
У Хрватској се законодавни оквир који се односи на подручје инспекције у области
грађевинарства дефинише Законом о државном инспекторату (Zakon o Državnom
inspektoratu, Narodne Novine br. 115/2018-2243 - Закон). Закон прописује ближе услове које
физичко лице мора испунити како би се могло бавити пословима грађевинског инспектора.
Конкретно, Закон прописује услов о испуњености услова ради примања за рад у државну
службу. Из тога, али и чињенице да укупна анализа хрватског законодавства не упире у
постојање других законских одредби које би нормирале ову област, произилази да
грађевински инспектори могу бити једино државни службеници, те да поверавање у овој
области није уређено.
Словенија
Област грађевинске инспекције у Словеније је уређена Законом о грађевинарству (Gradbeni
Zakon, Uradni List RS, št. 61/17 in 72/17 – popr. - Закон). Закон предвиђа да грађевински
инспектори, између осталог, морају испунити и услове предвиђене за примање у рад у
државну службу, односно услове за државне службенике.
Из свега изнетог, те комплетне анализе законодавства Словеније релевантног за ову област,
произилази да поверавање послова грађевинске инспекције није дозвољено.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Закон о планирању и изградњи и подзаконских аката
донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичког урбанистичког
инспектора
Закон о планирању и изградњи је чланом 175. поверио аутономној покрајини, граду
Београду и јединицама локалне самоуправе.Надзор над извршавањем одредаба овог закона
и прописа донетих на основу овог закона, врши министарство надлежно за послове
урбанизма и грађевинарства. Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко
инспектора у оквиру делокруга утврђеног законом. Аутономној покрајини поверава се
вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији

аутономне покрајине и над изградњом објеката за које издаје грађевинску дозволу на
основу овог закона, као и надзор над радом градских и општинских грађевинских
инспектора на територији аутономне покрајине. Општини, граду и граду Београду,
поверава се вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају
грађевинску дозволу на основу овог закона. Граду Београду, поверава се вршење
инспекцијског надзора и у области изградње објеката до 800 m², односно над изградњом
објеката за које решење о грађевинској дозволи издаје градска општина у саставу града
Београда. Граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног
планирања и урбанизма, на територији града Београда, за изградњу и реконструкцију
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине”.
Међутим, Законом о планирању и изградњи, са разрадом у Правилнику о садржини и
начину вођења стручног надзора, утврђен је стручни надзор, који у извесном смислу
представља облик поверавања послова надзора. Закон о планирању и изградњи прописује
да инвеститор обезбеђује стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова
за које је издата грађевинска дозвола. Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење
врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој документацији по којој је
издата грађевинска дозвола; контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и
примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде
приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје
докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава
извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у
току извођења радова. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане
овим законом за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова. У вршењу
стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у привредном
друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова
на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима
издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.
У свакој фази изградње објекта, односно извођења радова, инвеститор може обезбедити
пројектантски надзор од стране привредног друштва које испуњава услове за пројектовање
те врсте објеката.
Надзорни орган прати и контролише извођење радова на градилишту, као и на местима где
се изводе други радови за потребе грађења објекта. Сва запажања у току вршења стручног
надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом, у
складу са прописом којим се уређује садржина и начин вођења грађевинског дневника.
Ако надзорни орган у току вршења стручног надзора утврди да извођач радова одступа од
издате грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу, пројекта за грађевинску дозволу,
односно идејног пројекта, као и пројекта за извођење, предвиђеног квалитета материјала и
опреме која се уграђује у објекат или одступа од других елемената који би утицали на
квалитет радова, утврђену вредност објекта или на продужење рокова изградње, без
одлагања, све примедбе уноси у пратећу документацију која се води на градилишту у
складу са законом и писменим путем о томе обавештава инвеститора и извођача радова,
ради предузимања одговарајућих мера и последицама које могу наступити ако те мере не
буду предузете. Ако у току грађења наступе околности због којих је неопходно одступити
од пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, као и пројекта за извођење,

надзорни орган, без одлагања, све примедбе уноси у пратећу документацију која се води на
градилишту у складу са законом и писменим путем о томе обавештава инвеститора, ради
предузимања одговарајућих мера и последицама које могу наступити ако те мере не буду
предузете. Ако у току грађења наступе околности чије отклањање не трпи одлагање,
надзорни орган о томе одмах обавештава и надлежног грађевинског инспектора, ради
предузимања потребних мера (издавање налога извођачу радова за предузимање
неопходних мера за спречавање и отклањање штетних последица, обустављање радова у
свим случајевима када се закључи да се при извођењу радова одступа од техничке
документације и када конкретна одступања могу да буду од утицаја на носивост, трајност и
пројектовану концепцију објекта или могу довести до материјалне штете, односно до
угрожавања живота и здравља људи и др.).
Надзорни орган у току вршења стручног надзора писмено констатује: над којим радовима
врши стручни надзор; уочене недостатке при извођењу радова и рокове за њихово
отклањање; мере које је предузео или је на њих упутио извођача радова, односно
одговорног извођача радова; примедбе у погледу квалитета и динамике грађења; друге
податке који су битни за праћење грађења објекта.
УСЛОВИ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује Одељење републичке грађевинске
инспекције није у класичном смислу поверено обављање појединих стручних послова
инспекције лицима која нису државни службеници.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У
ОБЛАСТИ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УВОД
Oдсек за инспекцијске послове у области комуналних делатности налази се у Сектору за
инспекцијски надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
У Одсеку за инспекцијске послове у области комуналних делатности обављају се послови
који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем Закона о комуналним
делатностима, Закона о становању и закона из области инспекцијског надзора и прописа
донетих на основу тог закона;подношење пријава;предузимање мера утврђених законом и
подзаконским прописима, као и други послови из делогура Одсека. Послови из делокруга

ове инспекције обављају у седишту Министарства у Београду као и у Сремској Митровици
и Лесковцу. Од укупно 6 инспектора у овој области, 4 инспектора је са седиштем у
Београду, а по један у Сремској Митровици и Лесковцу.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одсека за инспекцијске послове у области комуналних делатности прописан
је Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља Одсек за инспекцијске послове у области
комуналних делатности нису идентификовани ни у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Законом о комуналним делатностима и подзаконских
аката донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичког комуналног
инспектора. Није предвиђено поверавање инспекцијских пслова ове инспекције.
Услови за поверавање послова
Законима и осталим прописима које примењује Одсек за инспекцијске послове у области
комуналних делатности није поверено обављање појединих стручних послова инспекције
лицима која нису државни службеници. Из тог разлога не постоји потреба за изменама и
допунама тих закона у делу којим је уређено обављање тих послова.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).

ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ТРАНСПОРТ
ОПАСНЕ РОБЕ
УВОД
Група за инспекцијске послове за транспорт опасне робе налази се у Сектору за
инспекцијски надзор, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У Групи
за инспекцијске послове за транспорт опасне робе обављају се послови који се односе

на:инспекцијски надзор над спровођењем Закона о транспорту опасне робе и прописа
донетих на основу тог закона и закона из области инспекцијског надзора;подношење
пријава;предузимање мера утврђених законом и подзаконским прописима, као и други
послови из делокруга Групе. Послови из делокруга ове инспекције обављају у седишту
Министарства у Београду.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Групе за инспекцијске послове за транспорт опасне робе прописан је
Законом о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др.
закон и 10/2019 - др. закон), Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености и Законом о хемикалијама.
У складу са Законом о транспорту опасне робе, чл. 61- 67, предвиђено је да републички
инспектор за транспорт опасне робе у вршењу инспекцијског надзора, овлашћен да:
1) прегледа превозна средства за транспорт опасне робе и одговарајуће исправе о
усаглашености, односно документацију за превозна средства прописану овим законом и
прописима донетим на основу овог закона;
2) контролише испуњеност захтева у односу на стручну оспособљеност учесника у
транспорту опасне робе прописану овим законом и прописима донетим на основу овог
закона;
3) контролише да ли учесници у транспорту имају потребан број саветника за безбедност у
складу са прописаним мерилима;
4) контролише испуњеност услова у односу на паковање, обележавање, руковање и
транспорт опасне робе, као и превозна документа за транспорт опасне робе;
5) контролише начин обављања послова привредних друштава и других правних лица која
су стекла лиценцу, овлашћење или другу исправу на основу овог закона и прописа донетих
на основу овог закона;
6) контролише спровођење плана безбедности учесника у транспорту опасне робе у складу
са АДР/РИД/АДН, овим законом и прописима донетим на основу овог закона;
7) контролише другу потребну документацију од значаја за инспекцијски надзор.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља Групе за инспекцијске послове за транспорт
опасне робе нису идентификовани у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Законом о транспорту опасне робе и подзаконских
аката донетих на основу овог закона врши Министарство, преко републичког инспектора за
транспорт опасне робе.

Законом о комуналним делатностима није поверено обављање послова инспекцијског
надзора другим државним огранима, покрајни, јединицама локалне самоуправе и/или
другим привредним субјектима.
УСЛОВИ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује Група за инспекцијске послове за транспорт
опасне робе није поверено обављање појединих стручних послова инспекције лицима која
нису државни службеници.
Из анализе произлази да у посебне послове које обавља ова инспекција, а који би се могли
поверити лицима која нису службеници спадају провера испуњености захтева у односу на
стручну оспособљеност учесника у транспорту опасне робе прописану овим законом и
прописима донетим на основу овог закона и провера испуњености услова у односу на
паковање, обележавање, руковање и транспорт опасне робе, као и превозна документа за
транспорт опасне робе, као посебни послови утврђујућег надзора.

СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД

Сектор пољопривредне инспекције је организациона јединица у оквиру Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије обавља послове
инспекцијског надзора пре свега у областима: заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта; остваривања програма мера за унапређење пољопривредне
производње и сточарства, контролу исплате премија, регреса и других субвенција и
подстицајних средстава, програма мера селекције за унапређење сточарства и органске
сточарске производње; безбедности хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске
производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа;
производње и промета вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића и органске
производње, организације и вођења Централног регистра објеката за производњу и промет
хране и хране за животиње5.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Сектора пољопривредне инспекције у свом саставу има четири одељења:
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на:

1. Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача
дувана и произвођача дуванских производа;
2. Одељења за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића;
3. Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште;
4. Одељења за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску
производњу и сточарство.
Одељење пољопривредне инспекције обавља послове који се односе на: контролу биља на
присуство штетних организама; систематски надзор биља на присуство штетних
организама који се сматрају нарочито опасним за биље; контролу здравственог стања
увезеног биља за које је прописан пост-карантински надзор; службено узорковање за
лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за
заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње,
прераде и промета; контролу безбедности хране биљног порекла у фази примарне
производње; контролу безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне
производње; контролу производње, промета и примене средстава за заштиту биља и
средстава за исхрану биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена
пољопривредног биља у конвенционалној и органској производњи; контролу производње,
промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу рада
пољопривредних стручних служби 6.
У Сектору пољопривредне инспекције запослено је 85 особа.
3.1. Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача
дувана и произвођача дуванских производа
У 2018. години инспектори Одељења за безбедност хране биљног и мешовитог порекла,
контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа ће поступати по
овлашћењима и надлежностима следећих основних закона, а у складу са чланом 4. Закона о
инспекцијском надзору.
 Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр.41/09)
 Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла ("Службени
гласник РС", бр. 25/96)
 Закон о јавним складиштима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009)
 Закон о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011,
6/2012, 69/2012, 93/2012, 8/2013, 64/2013 и 108/2013)
Службене контроле које спроводи пољопривредна инспекција су базиране на анализи
ризика.
Планови службених контрола се сачињавају на основу оперативних база података о
субјектима у пословању храном, анализирања претходних контрола пољопривредних
инспектора.
Службене контроле пољопривредне инспекције у РС се врше на основу петогодишњих и
годишњих планова рада.
Према дефинисаним радним циљевима планирано је да Одељење на годишљем нивоу
изврши око 5.000 службених контрола (18 контрола по инспектору на месечном нивоу) на
целој територији Републике Србије. Ове послове ће вршити 23 инспектора Одељења
(распоређених у 19 управних округа).
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3.2. Одељења за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
Одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића поступати по овлашћењима из
следећих закона:
 Закон о безбедности хране ("Службени гл. РС", бр. 41/09);
 Закон о вину ("Службени гл. РС", бр. 41/09);
 Закон о јаким алкохолним пићима ("Службени гл. РС", бр. 92/15);
 Закон о пиву ("Службени гл. РС", бр. 30/10);
 Закон о етанолу ("Службени гл. РС", бр. 41/09)
Инспекцијске контроле из области надзора доносе се на:
 контролу квалитета и безбедности сировина које се употребљавају за производњу
пића,
 контрола прописаних и дозвољених процеса производње,
 контрола прописаних и дозвољених помоћних средстава у процесу производње,
 контрола квалитета и безбедности полупроизвода, каосировине у процесу
производње,
 контрола чувања, складиштења сировина, полупроизвода и готових производа који су
од утицаја на безбедност иквалитет готовог производа,
 контролу примене прописаних норми и стандарда за вино , ракију, алкохолна и
безалкохолна пића,
 контрола паковања, декларисања и обележавања вина , ракије, алкохолних и
безалкохолних пића,
 контрола производње вина и ракије са географском ознаком а у складу са одобреним
елоборатима (квалитет сировина, процеса производње, употребљених помоћних
средстава и квалитет и сензорска оцена готовог производа),
 контрола сировине, процеса производње и готовог производа, промета – рафинисаног
етанола7.
У извршавању својих задатака пољопривредни инспектори имају на располагању
„Приручник у области надзора пољопривредне инспекције“ који представља збирку
упутстава и процедура,
3.3. Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште
Инспектори Одељења пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште поступа по
надлежностима, овлашћењима и дужностима из следећих основних закона:
 Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др.
закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017);
 Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Сл. гласник РС“, бр.
16/92).
Највећи део инспекцијских контрола је из области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта односи се на:
 контролу коришћења пољопривредног земљишта од прве до пете катастарске класе,
 контролу правног основа за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини;

Извор: Предлог плана инспекцијског надзора сектора пољопривредне инспекције за 2018. Годину,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републие Србије.
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контролу коришћења пољопривредног земљишта у државној својини које је дато у
закуп,
 контролу у циљу утврђивања да ли се врши систематска контрола плодности
пољопривредног земљишта од прве до пете катастарске класе,
 контролу експлоатације минералних сировина, глине, шљунка и песка као и одлагање
јаловине, пепела и шљаке на пољопривредном земљишту,
 контролу промене намене коришћења пољопривредног земљишта и плаћање накнаде
за промену намене пољопривредног земљишта,
 контролу у циљу утврђивања да ли се врши редовна обрада пољопривредног
земљишта и примена мера које је власник, односно корисник дужан да примењује при
његовом коришћењу.
Послове инспекцијског надзора врши 15 инспектора Одељења пољопривредне инспекције
за пољопривредно земљиште (распоређених у 11 управних округа и граду Београду) уз
обезбеђена службена возила и потребну количину горива за вршење инспекцијског надзора
на целој територији Републике Србије 8.
3.4. Одељења контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску
производњу и сточарство
Инспектори Одељења поступају по овлашћењима из следећих закона:
 Закон о сточарству ("Службени гл. РС", бр.41/09 ; 14/16);
 Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гл. РС", бр.41/09);
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гл. РС",
бр.10/13);
 Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде
("Службени гл. РС", бр.30/10);
 Закон о органској производњи ("Службени гл. РС", бр.30/10)
Највећи део инспекцијских контрола односи се на контролу исплате подстицајних
средстава у пољопривреди и на област сточарства, рибарства и органске сточарске
производње:
 контролу подстицајних средстава у пољопривреди и за развој пољопривреде и
села,
 контрола рада одгајивачких организација (основне, регионалне и главне)
 контрола рада организација са посебним овлашћењима,
 контролу вођења прописане матичне евиденције,
 надзор над контролом квалитета хране биљног порекла за домаће животиње у
производњи,
 контролу исплате премије за млеко,
 контролу органске производње кконтрола сертификационих шема, производње,
промета и увоза),
 контролу производње у рибарству (матица риба, млађи и оплођене икре),
 друге послове по налогу начелника Одељења.

Извор: Предлог плана инспекцијског надзора сектора пољопривредне инспекције за 2018. годину,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.
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УПОРЕДНА ПРАКСА
Поверавање послова инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције је
уобичајена пракса у области тржишних стандарда као Географске ознаке квалитета,
органска производња и др. где се послови поверавају акредитованим верификационим
кућама, док надзор над њима врше инспекцијски органи.
Хрватска
Систем инспекцијског надзора у пољопривреди регулисан је посебним Законом о
инспекцијама у пољопривреди (Народне новине, бр. 93/2013). према овом закону као и у
Србији министарство за послове пољопривреде је надлежно за пољопривредну инспекцију.
Наведеним Законом није омогућено поверавање послова инспекцијског надзора у
пољопривреди другим лицима.
Словенија
Надлежност пољопривредне инспекције Словеније поверена је
Инспекторату за
пољопривреду, шумарство, лов и рибарство Инспекторат за пољопривреду, шумарство, лов
и рибарство врши надзор над спровођењем прописа из области пољопривреде, заштите
пољопривредног земљишта, функционисања пољопривредних заједница и промоције
пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина и другог вина, производи на
бази грожђа.
Стручне послове из области инспекцијског надзора у пољопривреди министарство
надлежно за послове пољопривреде може поверити другим лицима.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Део надзора Сектора пољопривредне инспекције поверен је на основу Закона о органској
производњи ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 i 17/2019 ). На основу члана 34. овог Закона
министар надлежан за послове пољопривреде поверава инспекцијски надзор лицима који
нису службеници. Министарство надлежно за послове пољопривреде поверава послове
надзора органске производње сертификационим кућама које имају одговарајућу
акредитацију издату од стране Акредитационог тела Србије. Инспекција Министарства
врши надзор над повереним пословима.
Део послова Сектор пољопривредне инспекције на основу Закона о ознакама географског
порекла („Сл. гласник бр18/201 и 44*2018“) министар надлежан за послове пољопривреде
поверава лицима који нису службеници. Министарство надлежно за послове пољопривреде
поверава послове надзора над издавањем географске ознаке производа сертификацијом
кућама које имају одговарајућу акредитацију издату од стране Акредитационог тела
Србије. Инспекција Министарства врши надзор над повереним пословима.
У оба случаја поверених послова то је уобичајена пракса и у готово свим ЕУ земљама
чланицама.

Контролу спровођења одгајивачког програма врши Министарство преко одгајивачких
организација којима је овај посао поверен према Закону о сточарству ("Сл. гласник РС", бр.
41/2009, 93/2012 и 14/2016).
Анализом у оквиру овог извештаја утврђена је могућност поверавања још три групе
послова. Прво Законом о јавним складиштима за пољопривредне производе (Службени
гласник РС 49/09) није поверено обављање појединих стручних послова инспекције
лицима која нису службеници а могло би бити.
Постоји потреба за изменама и допунама овог закона у делу којим је уређено поверавање
тих послова и то на начин да Министар надлежан за послове пољопривреде може поверити
утврђивање услова за рад јавних складишта акредитованој институцији. Послови који би
могли бити поверени су утврђивање материјално техничких услова за рад јавних
складишта за пољопривредне производе.
Наведени стручни послови би се могли поверити привредним друштвимаакредитованим лабораторијама.
Анализом Закона о инспекцијском надзору "Службени гласник РС", бр. 36 од 21. априла
2015, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018. узимајући у обзир недовољне
људске капацитете у инспекцији, стручни послови који би могли бити поверени обухватају:
послове који су везани за издавање потврда за извоз.
С обзиром на мали број инспектора у Сектору пољопривредне инспекције поверавањем
послова организацијама које су оспособљене за ове послове и које имају своје представнике
на терену би се повећала ефикасност и рационалност у обављању. Послови утврђивања
услова за извоз и издавања потврда за извоз обухватају преглед документације и
непосредну контролу подносиоца захтева којом приликом се издаје јавна исправа - потврда
за извоз.
Наведени стручни послови би се могли поверити привредним друштвимаПољопривредним стручним саветодавним службама Наведене организације са успехом
обављају поверене послове издавање фитосертификате које се издаје за потребе извоза.
Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009,
112/2015, 80/2017 и 95/2018“) регулисан је делокруг послова Одељења пољопривредне
инспекције за пољопривредно земљиште, од којих би се поверити следећи послови:
 контрола у циљу утврђивања дозвољених количина опасних и штетних материја
у пољопривредном земљишту и води за наводњавање;
 контрола да ли се обрадиво пољопривредно земљиште прве, друге, треће,
четврте и пете катастарске класе користи у непољопривредне сврхе;
 контрола да ли се мелиорације ливада и пашњака изводе на основу пројекта
мелиорације ливада и пашњака;
 контрола да ли се необрадиво пољопривредно земљиште приводи у обрадиво на
основу пројекта претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво;
 контрола да ли се побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта
изводи на основу пројекта побољшања квалитета обрадивог пољопривредног
земљишта;
Закон о пољопривредном земљишту не предвиђа поверавање наведених послова.
Наведени стручни послови би се могли поверити привредним друштвимаПољопривредним стручним саветодавним службама. Лица којима се поверавају
наведени послови морала би имати запослене дипломирани инжењер пољопривреде смера

мелиорације, ратарског, општег, воћарско-виноградарског или агрономског, са положеним
државним стручним испитом и најмање три године радног искуства.
Поред наведеног, контролу у погледу бесправног заузећа пољопривредног земљишта у
државној својини могу да обављају пољочуварске службе уместо пољопривредне
инспекције.
Услови за поверавање послова
Обављање послова контроле испуњености материјално-техничких услова за рад јавних
складишта би захтевало прибављање дозволе од стране министра који је задужен за
послове пољопривреде. Услови које би лица којима се дефинисани стручни послови
поверавају, морала би да испуне, организационе услове, материјалне и финансијске услове,
техничке и технолошке услове, кадровске и стручне услове.
Обављање поверених послова у делокругу Одељења пољопривредне инспекције за
пољопривредно земљиште могле би се поверити пољопривредним саветодавним службама,
које у ову сврху имају ангажована лица дипломиране инжењере пољопривреде смера
мелиорације, ратарског, општег, воћарско-виноградарског или и најмање три године радног
искуства
Дозволу за на основу измена Закона о јавним складиштима(Службени гласник РС 49-09).
Дозвола би се издавала на одређено време.
Оцена ефекта поверавања послова за обављање послова контроле испуњености
материјално техничких услова за рад јавних складишта би имало мањи ефекат у овом
тренутку процена је 5 обављених прегледа годишње. С обзиром да се очекује већи интерес
складишта за укључивањем у систем јавних складишта ефекат поверавања послова се
очекује да добија на значају.
Обављање послова послове који су везани за издавање потврда за извоз би захтевало
прибављање сагласности од стране министра који је задужен за послове пољопривреде.
Услови које би лица којима се дефинисани стручни послови поверавају, морала би да
испуне следеће услове како би прибавили дозволу:, организационе услове, материјалне и
финансијске услове, техничке и технолошке услове, кадровске и стручне услове. Наведени
послови би могли бити поверени Пољопривредним стручним станицама које су у
ингеренцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
Наведене пољопривредне станице којих има укупно 35, покривају одређени рејон, имају
стручни кадар и могле би успешно обављати наведене послове.
Дозволу за обављање послове који су везани за издавање потврда за извоз издавало би
надлежно министарство као поверено управно јавно овлашћење.
Обављање поверених послова у делокругу Одељења пољопривредне инспекције за
пољопривредно земљиште имало би значајан ефекат с обзиром на значајан обим наведених
послова.
Дозвола би се издавала на неодређено време.
Оцена ефекта поверавања послова који су везани за издавање потврда за извоз је
представљено на графикону 1.

Графикон 1: Анализа ефеката поверавања послова везаних за издавање потврда за извоз

Извор: Анализа Аутора на основу упитника Сектора пољопривредне инспекције
Према спроведеној анализи поверавање послова издавања различитих потврда за извоз
пољопривредних производа у надлежности пољопривредне инспекције би имао значајан
ефекат.

Надзор над обављањем поверених послова
Механизми надзора и контроле над обављањем поверених стручних послова утврђивање
материјално техничких услова за рад јавних складишта за пољопривредне производе
инспекције обухватају:
 осигурање од професионалне одговорности
 управни надзор од стране инспекције/министарства чији стручни послови се
поверавају
 тужба суду
Механизми надзора и контроле над обављањем поверених стручних послова послове који
су везани за издавање потврда за извоз инспекције обухватају, као и послова из
делокруга инспекције за пољопривредно земљиште:
 осигурање од професионалне одговорности
 управни надзор од стране инспекције/министарства чији стручни послови се
поверавају
 тужба суду
Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора над
радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган, овлашћен је да у вршењу
надзора над радом од органа и организације којој су поверени послови државне управе
захтева извештаје и податке о раду (извештај о раду садржи приказ извршавања закона,
других општих аката и закључака Владе, предузете мере и њихово дејство и друге податке),
утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мере и рок

за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које сматра
потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки посао
ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт, предложи Влади да
предузме мере на које је овлашћена.
Неиспуњавање и повреде обавеза у овављању поверених послова
За све три групе предложених поверених послова уколико субјекат коме су поверени
стручни послови престане да испуњава прописане услове, потребно је предвидети: меру
отклањања неправилности и опомене, привремено одузимање лиценце, условно одузимање
лиценце, трајно одузимање лиценце.
У случају повреде прописаних обавеза у обављању поверених стручних послова инспекције
потребно је предвидети: меру отклањања неправилности и опомене, привремено одузимање
лиценце, трајно одузимање лиценце, прекршајну одговорност, забрану обављања
делатности/послова/дужности у одређеном периоду, новчане казне ван прекршаја.
Стручно усавршавање и организационо-техничке промене
У циљу што бољег обављања послова који се поверавају, програми стручног усавршавања
у области поверавања појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници, које би спроводили акредитовани предавачи Националне академије за јавну
управу би требало да садрже и: обуку за утврђивање и издавање докумената који су
везани за утврђивање материјално-техничких услова.
Ради стварања услова за ефикасно и делотворно обављање горе поменутих поверених
стручних послова инспекције лицима која нису службеници, потребно спровести одређене
организационо-техничке или друге промене у инспекцији чији поједини стручни послови
се поверавају, односно у министарству у чијем саставу је инспекција, и то: именовати
одговорну особу/е и израдити упутства и процедуре за контролу спровођења поверених
послова.
Законске измене
Предложено поверавање посебних послова ове инспекције обухватило би допуне Закона о
јавним складиштима и Закона о пољопривредном земљишту, као и одлука јединица
локалне самоуправе, којима се организују пољочуварске службе.
Прва група послова који би се могли поверити је утврђивање материјално техничких
услова за рад јавних складишта за пољопривредне производе. У овом случају потребне су
измене Закона о јавним складиштима.
Друга група послова који се могу поверити су послови везани за издавање потврда за
извоз. Ова врста послова према спроведеној анализи могла би се поверити пољопривредни
стручним службама. Нису потребне измене законског оквира за поверавање ове врсте
послова.
Поверавањем ових послова остварио би се изузетно значајан ефекат од чак смањења од
25% радне оптерећености Сектора пољопривредне инспекције.

Трећа група послова је из делокруга надлежности Одељења пољопривредне инспекције за
пољопривредно земљиште, а с обзиром на мали број инспектора у овој раној јединици
постигло би се значајно олакшање у раду. Наведено поверавање послова повећало би
ефикасност извршавања закона, с обзиром да се пољопривредне саветодавне службе и
пољочуварске служби налазе на локалном терену, који добро познају и оспособљене су за
врсту послова које обављају.

ОДЕЉЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И
ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД
У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је
послови фитосанитарне инспекције је у надлежности Управе за заштиту биља. У оквиру
наведене Управе пословима инспекцијског надзора баве се:
•

Одељење фитосанитарне инспекције и

•

Одељење граничне фитосанитарне инспекције.

У оквиру ове Студије анализирана су оба одељења.
Анализа могућности поверавања послова републичких инспекција са упоредним праксама
у ЕУ спроведена је у периоду новембар-децембар 2019. године.
ОДЕЉЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Одељење фитосанитарне инспекције обавља послове који се односе на: контролу биља на
присуство штетних организама; систематски надзор биља на присуство штетних
организама који се сматрају нарочито опасним за биље; контролу здравственог стања
увезеног биља за које је прописан пост-карантински надзор; службено узорковање за
лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за
заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње,
прераде и промета; контролу безбедности хране биљног порекла у фази примарне
производње; контролу безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне
производње; контролу производње, промета и примене средстава за заштиту биља и
средстава за исхрану биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена
пољопривредног биља у конвенционалној и органској производњи; контролу производње,

промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу рада
пољопривредних стручних служби.
ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Гранична фитосанитарна инспекција обавља послове контроле здравственог стања биља
при увозу, извозу и транзиту са претоваром; издавање фитосертификата код пошиљака у
извозу; контроле увоза средстава за заштиту биља; контроле безбедности хране и хране за
животиње биљног и мешовитог порекла; контроле средстава за исхрану биља и
оплемењивање земљишта; контроле присуства ГМО код биља; контроле присуства нивоа
радиоактивне контаминације код биља и средстава за исхрану биља и оплемењивача
земљишта; послове наређивања фитосанитарних мера (уништавање биља, дезинфекција,
дезинфестација и др.); припреме нотификације – пресретања штетних организама при
увозу.
Гранична фитосанитарна инспекција обавља послове контроле на основу Закона о здрављу
биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр.
41/09), Закона о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), Закона о
средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 41/09),
Закона о признавању сорти пољопривредног биља („Сл. гласник РС“, бр. 30/10), Закона о
семену („Сл. гласник РС“, бр. 45/05, 30/10 - др. закон), Закона о садном материјалу воћака,
винове лозе и хмеља („Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 - др. закон), Закона о генетички
модификованим организмима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09), Закона о заштити права
оплемењивача биљних сорти („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 88/11) и Закона о семену и
садном материјалу („Службени гласник РС“, бр. 54/93), као и већег броја подзаконских
прописа – уредби, правилника, наредби и одлука.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Систем инспекцијског надзора у Хрватској као и у БИХ се разликује од Српског, тако да је
у овим земљама већи број инспекцијских служби обједињен. Инспекцијске послове из
делокруга Државног инспектората, према члановима 5. – 28. Закона о Државном
инспекторату („Народне новине“ бр. 115/18, даље у тексту:), обављају тржишна
инспекција, санитарна инспекција, ветеринарска инспекција, пољопривредна инспекција,
ловна инспекција, шумарска инспекција, фитосанитарна инспекција, туристичка
инспекција, рударска инспекција, инспекција опреме под тлаком, енергетска инспекција,
инспекција управљање отровним кемикалијама, инспекција рада, грађевинска инспекција,
инспекција заштите околиша, инспекција заштите природе и водне инспекција.
Фитосанитарних инспектори у Хрватској имају слични делокруг рада као у Србији, делују
на службено одређеним граничним прелазима – местима уласка и у унутрашњости земље,

тачније, на свим местима где се производе, прерађују, дистрибуирају и продају одређено
биље и биљни производи, а под надзором су и други предмети којима се могу унети и
ширити штетни организми.
Радом Државног инспектората управља Главни државни инспектор.
Према „Закону о биљном здравству“ (Народне новине, бр. 75/2005) омогућено је
поверавање послова фитосанитарне инспекције другим лицима
Чланак 65.
„(1) Министар може за поједине послове и задаће из подручја биљнога здравства овластити
и друге правне особе, у првом реду стручне или знанствене установе.
(2) Правне особе с јавним овластима додијељеним на темељу ставка 1. овога чланка
обвезне су поступати у складу с прописаним или одређеним увјетима.
(3) За обављање послова и задаћа из ставка 1. овога чланка правне особе с јавним
овластима одговорне су надлежној управи.
(4) Правне особе с јавним овластима обвезне су о обављању послова из ставка 1. овога
чланка извјешћивати надлежну управу.
(5) Увјете из ставка 2. овога чланка те начин и рокове извјешћивања из ставка 4. овога
чланка прописује министар.“
Словенија
Послове фитосанитарне инспекције у Словенији врши Сектор средстава за заштиту биља,
Министарства пољопривреде, шумарства и хране, Управа Републике Словеније за
сигурност хране, ветерину и заштиту биља.
Управа Републике Словеније за сигурност хране, ветерину и заштиту биља врши
административне и стручне послове и службене контроле које покривају сљедећа подручја:
квалитет, сигурност и означавање пољопривредних производа и прехрамбених производа,
укључујући генетски модифицирану храну и искључујући административне послове
заштите пољопривредних производа и прехрамбених производа (шеме квалитета),
квалитета и добровољно обележавање пољопривредних производа и прехрамбених
производа који се односе на израду прописа, других аката и материјала, вођење регистара и
евиденција и извештавање.
У Републици Словенији према законским одредбама дозвољено је поверавање стручних
послова у делокругу фитосанитарне инспекције.
Бугарска
Надлежност послова фитосанитарне инспекције је у оквиру Националне служба за заштиту
биља, буџетске институција секундарног нивоа при Министарству пољопривреде и хране
која је одговорна за спровођење контролних и извршних функција у складу са Законом о
заштити биљака. Националну службу за заштиту биља чине центар са седиштем, 14
регионалних канцеларија за заштиту биља у целој земљи, Централна лабораторија

карантина биљака, Централна лабораторија за хемијско испитивање и контролу и Институт
за заштиту биља.
На основу анализе Закона о заштити биља није утврђена могућност поверавања послова из
делокруга фитосанитарне инспекције.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) нити било којим другим законом
који регулише делокруг рада Одељења граничне фитосанитарне инспекције није поверено
обављање појединих стручних послова лицима која нису службеници.
С обзиром да анализа није показала да постоје послови који се могу поверити у делокругу
послова граничне фитосанитарне инспекције, није утврђена потреба изменама и/или
допунама овог закона или других закона, с обзиром да нису евидентирани послови који би
се могли поверити.
Законом о здрављу биља („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) поверени су послови Одељења
фитосанитарне инспекције издавања фитосертификата пољопривредним стручним
службама. Поверавање послова врши се на бази годишњег конкурса који објављује Управа
за заштиту биља.
С обзиром да анализа није показала да постоје други послови који се могу поверити у
делокругу послова фитосанитарне инспекције, није утврђена потреба изменама или
допунама овог закона или других закона, с обзиром да нису евидентирани послови који би
се могли поверити.
Послови издавања фитосертификата подразумевају излазак на терен и преглед субјекта
који је тражилац фитосертификата. Пољопривредне стручне службе имају искуство, обучен
кадар, добро познавање терена који покривају и раде у оквиру Годишњих планова рада
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Све наведено
упућује да пољопривредне стручне службе могу на адекватан начин испунити поверене
послове.
Услови за поверавање послова
Обављање поверених послова инспекције издавање фитосертификата захтева прибављање
јавне сагласности кроз годишњи конкурс. Услови које лица којима се дефинисани стручни
послови поверавају, су привредна друштва – пољопривредне стручне саветодавне службе.
Јавну сагласности за обављање горе наведеног повереног посла издаје надлежно
министарство
Јавна сагласност се издаје на одређено време од једне године. Препорука се може дати да се
време издавања јавне сагласности продужи на три до пет година.
Надзор над обављањем поверених послова

Механизми надзора и контроле над обављањем поверених стручних послова инспекције
обухватају:
1) притужбе на рад
2) управни надзор од стране инспекције/министарства чији стручни послови се
поверавају
3) тужба суду
Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора над
радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган, овлашћен је да у вршењу
надзора над радом од органа и организације којој су поверени послови државне управе
захтева извештаје и податке о раду (извештај о раду садржи приказ извршавања закона,
других општих аката и закључака Владе, предузете мере и њихово дејство и друге податке),
утврди стање- година. извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди
мере и рок за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које
сматра потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки
посао ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт, предложи
Влади да предузме мере на које је овлашћена.
Неиспуњавање услова и повреде обавеза поверених послова
Уколико субјекат коме су поверени стручни послови престане да испуњава прописане
услове, предвиђена је мера отклањања неправилности и опомене, привремено одузимање
(суспензију) лиценце, условно одузимање лиценце, трајно одузимање лиценце.
У случају повреде прописаних обавеза у обављању поверених стручних послова инспекције
у овом случају предвиђене су: мере отклањања неправилности и опомене, привремено
одузимање (суспензију) лиценце, трајно одузимање лиценце, прекршајну одговорност,
забрану обављања делатности/послова/дужности у одређеном периоду, новчане казне ван
прекршаја (пенале).
Стручно усавршавање и организационо-техничке промене
У циљу што бољег обављања послова који се поверавају, програми стручног усавршавања
у области поверавања појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници, које би спроводили акредитовани предавачи Националне академије за јавну
управу би требало да садрже и: програм поступања у случају поверених послова
утврђивања материјално-техничких услова у пољопривредном сектору.
Ради стварања услова за ефикасно и делотворно обављање горе поменутих поверених
стручних послова инспекције лицима која нису службеници, потребно спровести одређене
организационо-техничке или друге промене у инспекцији чији поједини стручни послови
се поверавају, односно у министарству у чијем саставу је инспекција, и то: спровести
организацију у оквиру Одељења фитосанитарне инспекције за праћење и извештавање о
спровођењу поверених послова, успоставити процедуре и упутства за спровођење и
контролу спровођења поверених послова.

Нацрт законских одредаба
Изменама Закона о здрављу биља из 2019. године дефинисана је могућност поверавања
послова издавања фитосертификата пољопривредним стручним службама, додатне допуне
и измене нису потребне.
Анализом у оквиру овог извештаја нису евидентиране могућности за поверавање других
послова било Одељења граничне фитосанитарне инспекције нити Одељењу фитосанитарне
инспекције.
На основу спроведеног истраживања може се закључити да не постоји простор за
поверавање других надлежности из делокруга рада Одељења граничне фитосанитране
инспекције.
Послови Одељења фитосанитарне инспекције на основу Законом о здрављу биља („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09) поверени су послови Одељења фитосанитарне инспекције издавања
фитосертификата пољопривредним стручним службама. Поверавање послова врши се на
бази годишњег конкурса који објављује Управа за заштиту биља. Нису евидентирани
додатни послови који би се у Одељењу фитосанитарне инспекције могли поверити лицима
који нису службеници.
Даље унапређење рада обе фитосанитране инспекције треба тражити у унапређењу
недовољних људских ресурса, ради ефикаснијег спровођења прописаног инспекцијског
надзора. Иако је Функционална анализа републичких инспекција са анализом капацитета,
коју је припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала
недовољан број инспектора у оквиру ове инспекције, те потребу за додатним
запошљавањем нису у потпуности реализоване.
Друга препорука за унапређење рада оба одељења фитосанитарне инспекције је у увођењу
у рад електронске базе података која би поред квалитета инспекцијског надзора довела до
знатног унапређења ефикасности рада ових служби.
Важно је напоменути да би позитивни ефекти на привреду од унапређења рада
инспекцијских службе Управе за заштиту биља далеко премашили трошкове везане за
унапређење.

УПРАВА ЗА ШУМЕ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ШУМАРСКУ И
ЛОВНУ ИНСПЕКЦИЈУ
УВОД
Шумарско-ловна инспекција је саставни део Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, тј. Управе за шуме у чијем је саставу посебна организациона јединица.
Управа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на
политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи,

спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у
шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства. Унутрашње уређење
Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:
− Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
− Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
− Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
− Одељење шумарске и ловне инспекције.
Радом Одељења шумарске и ловне инспекције руководи начелник одељења.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Одсеци шумарске и ловне инспекције обављају послове у области шумарства и ловства
који се односе на: надзор над вршењем поверених послова; надзор над применом и
спровођењем закона и других прописа из области шумарства и ловства, шумског
репродуктивног материјала и заштите шума; контролу примене и спровођења стандарда;
надзор над спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме укључене
у националне паркове; надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и
других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења; учествовање у
решавању предмета у управном поступку; координирање рада инспектора на терену;
учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке из делокруга
Одсека; пружање стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других
прописа из области шумарства и ловства; израду захтева за покретање казнених поступака,
жалби и приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим захтевима;
обављају и друге послове из ове области.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је поверило послове шумарске и
ловне инспекције влади АП Војводина. Ови послови се обављају у покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство / Сектор за шумарство /
Одељење за шумарско – ловну инспекцију.
Шумарска и ловна инспекција спроводи инспекцијски надзор над применом Закона о
дивљачи и ловству, Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о
репродуктивном материјалу шумског дрвећа и подзаконских прописа у овој области.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља Шумарско-ловна
идентификовани у пракси других држава Европске уније.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА

инспекција

нису

Законом о дивљачи и ловству ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2010 и 95/2018 – др.закон)
поверени су поједини послови, и то чл. 6. и 92. поверено је аутономној покрајини вршење
послова инспекцијског надзора над применом овог закона на њеној територији. Аутономној
покрајини поверава се као поверени посао државне управе вршење инспекцијског надзора
над применом одредаба овог закона у ловиштима која се у оквиру ловних подручја налазе
на територији аутономне покрајине.
На основу Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 –
др.закон) јавно предузеће, односно привредно друштво чији је оснивач Република Србија,
односно аутономна покрајина, а које испуњава услове утврђене овим законом и посебним
прописима, а које газдује шумама у државној својини обухваћеним шумским подручјем,
односно подручјем националног парка, поред осталог, као поверене послове обавља и
посао обавештавања надлежног органа о бесправним радњама и стручно-саветодавне
послове. Ове послове може да врши и удружење сопственика шума, које је дужно да
спроводи мере газдовања шумама утврђене програмом, ако има запослено стручно лице.
Чланом 104. овог закона поверени су аутономној покрајини инспекцијског надзора над
применом одредаба овог закона за шумска подручја на територији аутономне покрајине
Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Сл. Гласник РС", бр. 135/2004,
8/2005 – испр.и 41/2009) поверени су поједини послови, и то чл. 10. и 20. поверавање
стручних послова предузећу или другом правном лицу које има у радном односу најмање
једног дипломираног инжењера шумарства. Стручне послове признавања полазног
материјала за производњу репродуктивног материјала познатог порекла и селекционисаног
репродуктивног материјала министарство може да повери предузећу или другом правном
лицу које има у радном односу најмање једног дипломираног инжењера шумарства - одсек
за шумарство, са најмање три године радног искуства на пословима признавања полазног
материјала или контроле производње репродуктивног материјала, и положен стручни
испит, a ovom предузећу или другом правном лицу министарство може поверити и стручне
послове контроле производње репродуктивног материјала.
Чланом 46. овог закона предвиђено је да утврђивање квалитета инспекцијских узорака
репродуктивног материјала министарство може да повери предузећу, односно другом
правном лицу које испуњава услове из члана 31. овог закона (стручни посао вештачења).
Тим одредбама прописано је да испитивањем и утврђивањем квалитета репродуктивног
материјала може да се бави предузеће, односно друго правно лице које испуњава следеће
услове: да има обезбеђен радни простор за испитивање квалитета репродуктивног
материјала; да има обезбеђен простор за чување узорака семена; да располаже
одговарајућим уређајима, апаратима и прибором за испитивање квалитета репродуктивног
материјала, према врсти репродуктивног материјала који се испитује; да за обављање
послова испитивања и утврђивања квалитета репродуктивног материјала има запослено
лице које је дипломирани инжењер шумарства - одсек за шумарство, са најмање две године
радног искуства и положеним стручним испитом. Министар решењем овлашћује предузеће,
односно друго правно лице за вршење послова испитивања и утврђивања квалитета семена
и ближе прописује услове које треба да испуни ово предузеће, односно друго правно лице.

Услови за поверавање послова
Законима и осталим прописима које примењује Одељење за шумарску и ловну инспекцију
поверено је обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису државни
службеници.
Анализом закона по којима поступа Одељење за шумарску и ловну инспекцију, и узимајући
у обзир недовољне људске капацитете у инспекцији, постоје стручни послови инспекције
који би могли да буду поверени лицима која нису службеници (субјектима приватног
права, односно из приватног сектора).
Aнализом Правилника о ловочуварској служби може се закључити да Комора послове
издавање лиценце за обављање послова ловочувара као и одузимање лиценце обавља као
поверене послове (чланови 16. и 17. Закона о дивљачи и ловству). На овај начин Комора
врши утвђујући надзор, када је потребно утврдити испуњеност одређених прописаних
услова, након чега подносилац захтева стиче право за обављање делатности.
Анализом законског оквира у овој области као и упитника који је доставила инспекција,
евидентно је да је део стручних послова инспекције поверен аутономној покрајини, граду
Београду, као и да поједине послове обављају јавна предузећа и институти.
Одељење за шумарску и ловну инспекцију указује да су поједини стручни послови који би
се могли поверити лицима који нису службеници (субјектима приватног права, односно из
приватног сектора):
- послови контроле брања и сакупљања шумског семена, које тренутно обављају поједина
јавна предузећа. По обављеном скупљању шумског семена, није могуће добити уверење о
његовом пореклу без приложеног записника шумарског инспектора.
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ - ОДЕЉЕЊЕ
ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД

Водна инспекција налази се у Републичкој дирекцији за воде као органа управе у саставу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и то у оквиру Одељења водне
инспеције.
Одељење водне инспекције обавља послове који се односе на: вршење непосредног надзора
и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката
који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других
радова који могу утицати на промене у водном режиму; заштиту вода од загађивања;
контролу квалитета површинских и подземних вода; надзор над законитошћу аката јавних
водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и
других правних лица; надзор над радом предузећа и других правних лица којима је
поверено вршење јавних овлашћења; надзор над радом предузећа и других правних лица
који се старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других
прописа и општих аката донетих на основу закона; обрада предмета по жалбама; припрему
мишљења о примени прописа из делокруга Одељења; учествовање у изради извештаја,
одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења; праћење
прописа из делокруга Одељења; обавља и друге послове из ове области.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада водне инспекције је прописан Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) и Законом о режиму вода („Сл. лист СРЈ“, бр. 59/98
са изменама – „Сл. гласник РС“ бр. 101/2005) као и подзаконским актима донетим на
основу ових закона, док је Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15,
44/18 и 95/18-др. закон), и Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр
18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописан поступак инспекцијског надзора, друго
поступање и послови планирања и вршења надзора.
Водна инспекција врши следеће надзоре, за које је и припремила контролне листе:
 Надзор по издатој водној сагласности;
 Надзор по издатој воднoj сагласности за вађење речних наноса;
 Надзор по издатој воднoj дозволи;
 Надзор по издатој воднoj дозволи брана са акумулацијом;
 Надзор по издатој воднoj дозволи јавни водовод и вишенаменски хидросистем;
 Надзор по издатој воднoj дозволи за индустријски и производни објекат за који се
захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, индустријски и
производни објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде или јавну
канализацију, постројење за пречишћавање отпадних вода и објекат за одвођење и
испуштање отпадних вода, индустријска и комунална депонија, подземно и
надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне
супстанце, државни пут и железница преводница, водни пут,уређење водотока,
хидроелектрана, термоелектрана, рудници сађење и сеча дрвећа;








Инспекцијски надзор - документација за одбрану од поплава;
Водна акта, водна књига;
Надзор над извођењем радова на воднoм земљишту;
Надзор по издатој воднoj дозволи хидроелектрана / МХЕ;
Надзор по издатој воднoj дозволи систем за одводњавање; и
Надзор по издатој воднoj дозволи систем за наводњавање.

Чланом 199. Закона, прописано је да водни инспектор има право и дужност да током
вршења инспекцијског надзора, проверава:
1) да ли се изградња објеката и извођење других радова који могу да проузрокују
квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостављеном
водном режиму врши у складу са овим законом;
2) да ли су водна акта, документација за одбрану од поплава, водни катастри, пословне
књиге и остали документи донети, односно да ли се воде у складу са овим и посебним
законом;
3) испуњеност услова из водних аката, као и контролу начина коришћења водних објеката у
складу са издатим водним сагласностима, односно водним дозволама и потврдама;
4) функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и за
водни режим;
5) режим и квалитет воде у водотоцима, језерима, акумулацијама и подземним водама;
6) примену прописа о водном режиму у погледу обезбеђења минималног одрживог протока
низводно од захвата воде.
Водна инспекција спроводи: редовне, ванредне, контролне и допунске надзоре. Током 2018.
године, водна иснпекција је спровела 2085 редовних и 730 ванредних надзора поступајући
по представкама грађана, локалне самоуправе и МУП-а.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови водне инспекције анализиран је нормативни оквир четири
упоредне праке.
Хрватска

Надлежно министарство у овој области, у Хрватској, је Министарство Заштите Околиша и
Енергетике, а релевантан законодавни оквир установљен је Законом о Водама (Народне
новине, бр. 66/19 – Закон). Закон прописује да је надлежно регулаторно тело за воде
Хрватске Воде,9 а да управни надзор над Законом врши Министарство Заштите Околиша и
Енергетике.10 За инспекцијски надзор је задужено средишње тело државне управе –
водоправна инспекција.11
На даље, Закон утврђује да послове “непосредног надзора“ обављају водочувари, а услови
за постајење водочувара су:
- Најмање IV степен образовне спреме, односно III степен и најмање 2 године радног
искуства у релевантној области,
- Положен испит за водочувара. 12
Такође, постоји и Правилник о Увјетима за Обављање Послова Водочувасрске Службе, а
који прописује услове које морају испунити лица која се баве пословима водочувара. У
овом Правилнику, назначено је да се водочуварски испит полаже писано и усмено, пред
испитном комисијом, коју именује министар надлежан за водно господарство. 13
Даља анализа законодавног оквира Хрватске индицира да су водочувари запослени у
Хрватским водама, које су саме по себи друштво са ограниченом одговорношћу14, те
имајући у виду недостатак норме која захтева да водочувари испуњавају друге услове које
морају испунити запослени у државној управи, може се закључити да је поверавање
надзора из ове области у Хрватској могуће.
Уједињено Краљевство
Законодавни оквир УК везан за област воде је регулисан мноштвом закона, конкретно:
Законом о води из 2014. године (Water Act 2014), Законом о води из 2003. године (Water Act
2003, чије одредбе су делимично и даље на снази), Законом о водним ресурсима из 1991.
године (Water recources Act 1991), и Законом о водној индустрији из 1991. године (Water
Industry Act). Закон о водној индустрији установљава регулаторно тело надлежно за област
водних услуга (Water Services Regulation Authority - OFWAT).15 Овај Закон такође прописује
да центри локалне самоуправе могу у писаној форми овластити лице да врши неке облике
9

Закон о водама, члан 16. Такође, Хрватска воде обављају и послове водочуварске службе, како се виду у
Закону, члан 208..
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Ibidem, члан 213.
11
Ibidem, члан214.
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Ibidem, члан 223.
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Правилник о увјектима за обављање послова водочуварске службе, члан 4.
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Ibidem, члан 223.
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Закон о водној индустрији из 1991. године, члан 1..

контроле квалитета воде, али нису утврђени никакви критеријуми или услови које ова лица
морају испунити. Такође, овај Закон прописује да надлежни државни секретар може
именовати лица која ће се бавити пословима инспекцијског надзора, али нису утврђени
услови или критеријуми ни у овом случају.
Закон о Води из 2014. године, ипак, у нормама у којима мења Закон о Водној Индустрији,
установљава могућност именовања инспектора, али опет без прописивања каквих услова
или критеријума. Оперативно инспекцијско тело за пијећу воду, Инспекторат воде за пиће
(The drinking water Inspectorat - Инспекторат) се бави инспекцијским надзором уско
везаним за воду за пиће. Инспекторат има 19 инспектора који се баве оперативним
надзором, 10 виших инспектора, као и једног главног инспектора који има два заменика –
сви инспектори су запослени y инспекторату, а анализа не указује на постојање могућности
поверавања њихових задужења.
Свеукупни закључак анализе законодавног оквира УК указује да поверавање инспекцијског
надзора није уређено, али да се широка слобода у именовању водних инспектора даје
надлежном Државном Секретару. 16

Чешка
Законодавни оквир Чешке за ову област је дефинисан Законом о води из 2001. године
(Zákon 254/2001 Sb. O vodách - Zakon) који као надлежна тела за област воде прописује
општине, тела локалне самоуправе, и регионална тела, са Министарством животне средине
(Ministerstvo životního prostředí).17 Такође, Закон прописује да је Инспекција за животну
средину (Česká inspekce životního prostředí) надлежно државно административно тело за
област вода. Инспектори надлежни за област вода који су ангажовани при Инспекцији за
животну средину су њени запослени, односно они су државни службеници.
Закон прописује да се одређени послови инспекцијског надзора, у контексту анализирања и
тестирања воде, могу поверити “овлашћеним лабораторијама, инспекцијским
лабораторијама, и мерним групама”, а да исте бира и овлашћује Министарство животне
средине. Министарство такође прописује услове за ова тела по питању “професионалних
капацитета” својим декретом, међутим никакав такав декрет није доступан.
На основу укупне анализе законодавног оквира Чешке за област вода, долази се до
закључка да је поверавање инспекцијског надзора у овом сектору могуће, у контексту
анализирања и тестирања, али детаљи поверавања, као и услови или критеријуми које
морају испунити правна лица која би се бавила овим радњама, нису доступни. За остале
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Државни Секретар надлежан за животну средину, храну, и рурална питања из Министарства животне
средине, хране, и руралних питања (Department for Environment, Food, and Rural Affairs).
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Закон о води Чешке, члан 104.

послове везане за обављање инспекцијског надзора, намеће се закључак да поверавање није
могуће.
Словенија
Закон о водама (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08,
57/13, 100/13, 40/14 in 56/15 - Закон) уређује и инспекцијски надзор и контролу из ове
области.13 Закон прописује да водна инспекција врши управни надзор, 18 а да директан
надзор над рекама и морем (Rečna in morska nadzorna služba) врше ” водни надзорници” на
основу овлашћења која им могу дати ”јавни пружаоци услуга водопривреде” путем уговора
о раду или каквог другог уговора. 19
Закон

прописује



да

су

водни

надзорници

квалификована

лица

која:

Имају положен тест знања за вођење и одлучивање у прекршајном поступку,
Имају сертификат о стручној спреми за водног надзорника. 20

Такође, постоји и посебна уредба која регулише програм професионалног обучавања и
утврђивања спремности водних надзорника (Uredba o programu strokovnega usposabljanja in
preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora – Uradni list RS, št. 30/12 in 57/12 –
ZV-1B - Уредба). Уредба прави разлику између водног надзорника и добровољног водног
надзорника – разлика је у томе што добровољни водни надзорник нема положен тест знања
за вођење и одлучивање у прекршајном поступку. 21 По положеном испиту, надлежно
министарство додељује сертификат. 22
На основу анализе законодавног оквира Словеније, може се закључити да постоји
поверавање инспекцијског надзора из ове облати..

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Чланом 196. Закона о водама, прописано је да надзор над спровођењем овог закона и
прописа донетих на основу њега врши Министарство преко инспектора надлежног за

Ibidem, Члан 174.
Ibidem, Члан 177.
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Ibidem, Члан 180.
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Уредба, Члан 2.
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Ibidem, Члан 4. Додатак Уредбе ближе одређује која области и начин тестирања знања. Такође,
информацију о поседовању одговарајућег сертификата је могуће придобити и од Националне информативне
службе за стручну квалификацију (Nacionalno informacijsko središče) у случају да је лице већ положило
релевантне испите.
18
19

послове водопривреде. Одељење водне инспекције у вршењу надзора покрива територију
Републике Србије као инспекција на републичком нивоу.
Аутономној покрајини поверени су, као поверени посао државне управе, вршење
инспекцијског надзора водне инспекције. Надлежности које су поверене АП Војводини
дефинисани су на територији аутономне покрајине (члан 196. став 5. Закона о водама). Док
је граду Београду поверено вршење инспекцијског надзора водне инспекције на територији
града Београда (члан 196. став 6. Закона о водама). У складу са чланом 12., став 11 Закона о
инспекцијском надзору, водна инспекција, врши координацију послова инспекцијског
надзора из делокруга водне инспекције поверених аутономној покрајини и Граду Београду,
применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује
државна управа, а све у складу са чланом 47. Закона о државној управи.
Чланом 112. Закона о водама прописани су послови за чије обављање јавно предузеће
односно друго правно лице, мора да има лиценцу и да буде уписано у одговарајући
регистар за обављање тих послова, с тим што лиценцу издаје Министарство ако су
испуњени услови у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и
кадровске оспособљености. За поједине послове потребно је прибавити и мишљење јавног
водопривредног предузећа.
Водне услове, сагласности и дозволе издају Министарство, а на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине као и јавно водопривредно предузеће као
и надлежни орган јединице локалне самоуправе и надлежни орган града Београда у
зависности од објеката и радова.
Анализом целокупног нормативног оквира у овој области као и упитника који је
попунила водна инспекција, закључује се да су поједини стручни послови водне
инспекције поверени аутономној покрајини, граду Београду, као и да поједине
послове обављају јавна водопривредна предузећа. Одељење водне инспекције истиче да
се поједини стручни послови ове инспекције могу поверити јавним водопривредним
предузећима.
Да би јавна водопривредна предузећа обављала стручне послове инспекције, било би
неопходно да имају лиценцу коју би издавало Министарство. Услове које би лица којима
се поједини стручни послови инспекције поверавају морала да испуне да би им била издата
дозвола/лиценца/други облик јавне сагласности, а имајући у виду да се ради о врло
комплексним пословима су:
• положен државни стручни испит;
• радни однос у јавном водопривредном предузећу;
• кадровски и стручни услови: лице које има стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске студије
-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије),

односно које је стекло образовање на основним студијама од најмање четири
године из области грађевине хидротехнички смер,
• најмање три године радног искуства.
Поред тога, унапређење рада ове инспекције могуће је остварити и обезбеђењем довољних
људских ресурса, ради ефикаснијег спровођења прописаног инспекцијског надзора.
Функционална анализа републичких инспекција са анализом капацитета, коју је
припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала је да у оквиру
ове инспекције послове инспекцијског надзора тренутно обавља недовољан број
инспектора, те сходно томе потребно је да се запосли још 48 инспектора у наредне три
године.

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ И
ОДЕЉЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНЕ
КОНТРОЛЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА
УВОД
Одељење ветеринарска инспекција је организациона јединица у саставу Управе за
ветерину, а у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије.
Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, обавља послове који се односе на:
- здравствену заштиту и добробит животиња и ветеринарско јавно здравство;
- обезбеђивање система за управљање ризицима у производњи и промету хране и
производа животињског порекла и хране за животиње;
- ветеринарско-санитарну контролу у производњи и промету животиња, производа,
споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других
организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и
компоненти за производњу хране за животиње;
- регистрацију, одобравање и контролу рада објеката за производњу хране
животињског порекла; контролу објеката за производњу хране за животиње и
нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за
њихову прераду;
- контролу призводње и промета ветеринарских лекова и медицинских средстава за
употребу у ветерини;
- ветеринарску заштиту животне средине;
- обједињавање система база података, регистара и ветеринарских информационих
система; праћење и усклађивање националних прописа из области ветеринарства;
обавља и друге послове из ове области.

У Управи за ветерину су следеће организационе јединице које се баве инспекцијским
надзором:
1. Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле;
2. Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
1. Одељење за послове инспекцијског надзора и контроле;
Обавља послове ветеринарско-санитарне контроле која се спроводи кроз надзор,
инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других прописа
који се односе на здравствену заштиту, добробит ирепродукцију животиња, здравствену
исправност и квалитета хране, производа и отпадакаживотињског порекла, хране за
животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и воде ветеринарско
санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за узгој и држање животиња, за
производњу и промет хране животињског порекла,хране заживотиње, производа и отпадака
животињског порекла, репродуктивног материјала,лекова и медицинских средства за
употребу у ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других
отрова за употребу у ветерини; вршење надзора и инспекције надживотињама, храном
животињског порекла и храном за животиње, над спровођењем експеримената над
животињама, над спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање појављивања,
откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести животиња;
над средствима за превоз и условима превоза, над објектима, опремом, условима и начином
рада субјеката који обављају ветеринарску делатност и ветеринарских организација,над
добијањем, производњом, складиштењем репродуктивног материјала; над применом лекова
и медицинских средстава за употребу у ветерини, као и над другим објектима, средствима,
предметима и опремом, који могу бити извор или преносиоц заразних болести животиња
или на други начин угрожавати њихово здравље и здравље људи; обавља и друге послове
из ове области.
2. Одељење ветеринарско санитарне контроле на граничним прелазима;
Обавља послове ветеринарско-санитарнеконтроле кроз надзор и инспекцију над применом
закона и других прописа који се односена: увоз, извоз и провоз животиња, хране, производа
и отпадака животињског порекла,репродуктивног материјала,хране за животиње,
компонената за храну за животиње,лекова, медицинских средстава за употребу у ветерини,
дијагностичкихпрепарата идругих предмета којима се може пренети заразна болести
животињапреко државнегранице ; контролу здравствене исправности и квалитета
производа, хране и отпадакаживотињског порекла и контролу услова транспорта
животиња, хране производа и отпадака животињског порекла; обавља и друге послове из
ове области.

Ветеринарска инспекција поступа на основу Закона о ветеринарству, Закона о безбедности
хране, Закона о добробити животиња и Закона о лековима и медицинским средствима, са
подзаконским прописима.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Усаглашена са Уредбом 882/2004, која је замењена са 625/2017- службене контроле у
области здравња и добробити животиња, безбености хране и ветеринарким и
фитосанитарним питањима. Уредба препознаје поверавање послова на контролна тела.
Поједини послови инспекцијског надзора се поверавају приватним привредним друштвима,
и то ветеринарским станицама које обављају послове анте и постмортем преглед у
кланицама, спроводе послове по програму мер здравствене заштите и добробити животиња
и праћње кретања животиња. Поверени су и послови сертификације у појединим објектиам
, који се одређују у складу са делатносшћу којом се баве, обимом и капацитетом
производње, тржиштем за које су одобрени да ли извозе и на која тржишта или су само
локално оријентисани објекти.Инспекцијски надзор у појединим објектима обављају
приватне ветеринарске организације које се јављају на конкурс за поверене послове и које
морају бити акредитовае у складу са ISO 17020.
Холандија
Поверени су послови анте и пост мортем прегледа односно поједини послови контроле на
линијама клања приватним организацијама које поред доктора ветеринарске медицине могу
да запошљајвају за проверу на линији клања и друге струке које се обучавају да препознају
проблем односно промене на трупу заклане животиње и да зауставе линију клања, али под
надзором ветеринара, јер су на лини стално ветеринари који прате све операције на линији
клања.
Такође, поверени су поједини и друи послови из надлежности, али не сви послови
инспекцијског надзора приватним привредним друштвима који обављају послове
инспекцијског надзора у области контроле добробити животиња, транспорта животиња и
праћења кретања животиња као и инспекцијски надзор у објектима који обављају
производњу и промет хране животињског порекла.
Словенија
Поверени послови инспекцијског надзора у области контроле здравља и добробити
животиња и праћења кретања животиња.
На линијама клања поред ветеринара раде и ветеринарски техничари, али под надзором
ветеринара, али су сви државни службеници.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Управа за ветерину је у складу са Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“ број 91/2005,
30/10 и 93/2012) члан 148. поверила послове Ветеринарским станицама које испуњавају
услове из закона и то поједине стручне послове ветеринарске инспекције:
1) ветеринарско-санитарни преглед животиња у унутрашњем промету;
2) послове по Програму мера здравствене заштите, обележавање и праћење кретања
животиња;
2) ветеринарско-санитарни преглед животиња одређених за клање, меса и
производа животињског порекла пре стављања у промет(анте и пост мортем преглед на
линији клања и процену употребљивости меса на линији клања).
Ветеринарска станица не може обављати стручне послове из овог
члана у односу на сопствене животиње, производе животињског порекла, храну
животињског порекла, храну за животиње, отпадке животињског порекла и
сопствена превозна средства и на тај начин се спречава сукоб интереса што се првенствено
односи на ветеринарске службе које се региструју за потребе сопственог сточарства, на
фармама.
Испуњеност услова за обављање послова за поверавање послова утврђује министар и на
основу извршене прцене издаје Решење о испуњености услова за обављање послова који се
поверавају.
Списак ветеринарских станица које су добиле Решење о испуњености услова за поверене
послове се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", а лице које обавља
стручне послове ветеринарске инспекције мора имати овлашћење које издаје
Министарство.
Све ветеринарске станице, као и њихов обим овлашћења, се налазе у Централној бази
података који води Министарство, односно Управа за ветерину.
Гранична ветеринарска инспекција је поверила послове контроле увоза и провере
документације за некомерцијални промет кућних љубимаца на Царински орган и спровела
обуку цариника за наведене поверене послове(преглед пасоша за кућне љубимце).
Пре поверавања послова извршена је обука Цариника за наведене послове.
УСЛОВИ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
1. Диплома Факултета ветеринарске медицине;
2. Положен стручни испит за ветеринаре;
3. Лиценца коју издаје Ветеринарска Комора;
4. Обука за обављање послова анте и пост мортем прегледа;
5. Овлашћење које издаје Министарство, односно Управа за ветерину;
6. Ветеринарска станица испуњава услове за обављање делатности ветеринарске
станице, да доктори ветеринарске медицине буду у радном односу на неодређено
време у тој ветеринарској станици.
НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА
1. Овлашћење лица је на снази док је овлашћено лице запослено у овлашћеној
организацији;

2. Важећа лиценца Ветеринарске коморе која се издаје на рок од 5 година;
3. Унутрашњи надзор – унутрашње провере:
a.у самом субјекту коме се поверавају поједини стручни послови
инспекције
Поред наведеног стално се прати:
1. примене Кодекса етике - успостављен Етички одбор
2.притужбе на рад
У случајевима утврђених неусаглашености у спровођењу поверених послова, односно у
примени прописа којима се дефинише службена контрола хране животињског порекла,
привремено или трајно се одузимају овлашћења и када је законом предвиђено пријаве
надлежном суду.
Управа за ветерину је правно уредила поверавање послова инспекцијског надзора и
спровела поступак којим су поједини послови инспекцијског надзора поверени приватним
ветеринарским организацијама и то ветеринарским станицама, јер Закон о ветеринарству
прописује услове у погледу кадра, опреме и оспособљености ветеринарских организација за
поверавање послова од јавног интереса.
Закон о ветеринарству је у члану 17. прописао да:
Ветеринарска станица, поред послова које у складу са овим законом обавља ветеринарска
амбуланта, може и да:
1) спроводи мере здравствене заштите животиња утврђене Програмом мера здравствене
заштите животиња;
2) врши промет на мало ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у
ветерини, изузев серума, вакцина и дијагностичких средстава који се користе по Програму
мера здравствене заштите животиња, ако има регистровану ветеринарску апотеку;
3) врши промет на мало хране за животиње;
4) врши промет на мало средстава за дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и
дезодорацију, као и средстава за негу животиња;
5) спроводи ветеринарско-санитарне мере у карантину у унутрашњем промету и увозу;
6) врши матичење животиња;
7) врши и друге послове за које је регистрована, у складу са овим законом.
Ветеринарска станица може да спроводи ветеринарско-санитарне мере укарантину у
унутрашњем промету и увозу, као и да организује, спроводи и контролише обележавање
животиња и води регистар обележених животиња, на основу овлашћења министра.
Ветеринарска станица делатност односно послове из става 1. овог члана може да обавља
ако има:
1) у сталном радном односу запослено најмање три дипломирана ветеринара са лиценцом;
2) у сталном радном односу најмање једног дипломираног инжењера пољопривреде
сточарског смера ако се бави пословима матичења животиња;
3) одговарајуће објекте, просторије, опрему и уређаје.
Ветеринарска станица може да обавља и послове ветеринарске апотеке ако испуњава
услове из члана 19. овог закон.

Само ветеринарске станице које испуњавају услове, јер имају довољан број ветеринара који
је прописан законом, могу да се пријаве на Конкурс за послове Програма мера здравствене
заштите и праћење кретања животиња и њихове добробити и ако испуне услове конкурса
додељују им се послови од јавног интереса и потписују Уговор са Управом за ветерину.
Такође, Решење за послове инспекцијског надзора добијају ветеринарске станице које
испуњавају услове за послове прегледа животиња пре клања и за време клања као и преглед
и процену употребљивости меса на линји клања, а запослени ветеринари у наведеној
ветеринарској станици се овлашћују за послове надзора.
Сви ветеринари којима се додељују поједини послови инспекцијског надзора похађају
обавезну петодневну обуку која је и теоријска и практична, и тек након тога могу
обављати наведене послове, а надзор над њиховим радом врши ветеринарска инспекција.
Препорука је да уз наведену обуке, буде обавезна и обука за правилно поступање у складу
са Законом о општем управном поступку, Упутством за канцеларијско пословање, и остале
прописе везане за систем државне управе, као и обуке које имају за циљ спречавање сукоба
интереса.
Поједини послови који су прописани у члану 78. Закона о добробити животиња као права и
дужности ветеринарског инспектора су поверени у члану 80. ветеринарским станицама и
овлашћеним ветеринарима који обављају послове у складу са законом којим се уређује
ветеринарство (у даљем тексту:
Ветеринарска станица) могу обављати поједине стручне послове за потребе ветеринарске
инспекције из овог закона, и то проверу:
1) начина поступања са животињама;
2) услова држања и узгоја животиња;
3) испуњености услова у погледу добробити животиња у објектима, простору и
просторијама у којима се врши држање, узгој, репродукција, продаја, обука, смештај и
збрињавање животиња;
4) испуњености услова у погледу обучености за добробит животиња, у складу са овим
законом;
5) поседовања потребне документације, као и вођења евиденције у складу са овим законом;
6) обављања промета, превоза, обуке животиња и јавног приказивања животиња;
7) спровођења интервенција на животињама;
8) превозних средстава;
9) места за одмор животиња и контролних станица;
10) коришћења животиња ради производње филмова, реклама и других дела на филмској
траци, видео траци и другим носачима слике и тона, као и коришћења животиња за рад;
11) примену лекова или било којих других супстанци које могу да доведу до промена у
понашању, физичким и психичким способностима животиња, а који се не примењују за
лечење животиња.
Ветеринарска станица не може обављати послове из става 1. овог члана у односу на
сопствене животиње и сопствена превозна средства.
Испуњеност услова за обављање послова из става 1. овог члана решењем утврђује
министар.
Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Решење о испуњености услова из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Лице које обавља стручне послове из става 1. овог члана мора имати овлашћење које издаје
Министарство.
Проблем представља што одредбе Закона о добробити нису пренете у Решења о овлашћење
којим се преносе наведени послови инспекцијског надзора као поверени послови
ветеринарским станицама као ни у овлашћења која доноси Министарство, јер пријаве и
притужбе грађана, друштава за заштиту животиња, невладиних организација се достављају
ветеринарској инспекцији која мора да спроведе ванредни инспекцијски надзор.Потребно
је размотрити начин на који би се пренели сви побројани послови инспекцијског надзора и
дефинисали елементи уговора за поверавање послова инспекцијског надзораод јавног
интереса.Да би се поверили наведени послови неопходно је спровести обуке за ветеринаре
у складу са Законом о добробити.
Пример: најчешће пријаве се односе на злостављање животиња:“ јесте свако поступање или
непоступање са животињама којим се намерно или из нехата изазива бол, патња, стрес,
повреда, нарушава генетска целовитост животиња и изазива смрт, и то: физичко
злостављање и психичко злостављање. Инспекцијски надзор се спроводи ради провере да
ли се власници и држаоци животиња односе према животињама са пажњом доброг
домаћина, провером да ли постоји поремећај у понашању животиње(члан 21. Обавезе
власника односно држаоца животиња).
Ветеринарски инспектори приликом спровођења инспекцијског надзора позивају
ветеринаре из ветеринарских организација како би обавили клинички преглед и проценили
да ли постоје повреде и степен тих повреда у циљу утврђивања да ли је животиња
злостављана, тако да је само у случајевима када се ради о пријавама за које се утврди да
постоји основана или потврђена сумња да је животиња злостављана позвати ветеринсраког
инспектора ради налагања законом прописаних мера.
Предуслов треба да буде и број запослених у ветеринарској станици као и обим других
поверених послова (Програм мера здравствене заштите животиња), у циљу утврђивања
кадровских и материјалних капацитета.
Унапређење и потпуно усаглашавање се очекује приликом транспозиције Уредбе ЕК бр.
625/2017 у домаће законодавство (Закон о службеним контролама), где ће се ближе уредити
овлашћивање других субјеката и лица за обављање појединих послова из делокруга
службених контрола, односно пренос овлашћења на контролна тела у систему.
Уредба ЕК број 625/2017 прописује у дефиницији појмова да се поједини послови
надлежног тела могу делегирати на „контролна или делегирана тела“, а то је правно лице
којима се поверавају поједини послови службених контрола и то у члану 28. „Делегирање
одређених послова службених контрола једном или више лица које мора имати овлашћење
надлежног органа који врши проиверу над радом лица којима су поверени послови.
Члан 29. наведене Уредбе су прописани услови за поверавање послова на контролна тела
односно лица са овлашћењем и то:
- прецизан опис послова;

-потребан степен образовања и стручност, опрему, инфраструктуру, довољан број особља
са одговарајућим квалификацијама и искуством;
-мора бити непристрасан и да није у сукобу интереса који би могли бити од утицаја на
непристрасно обављање професионалне дужности које су му поверене;
- акредитовано у складу са нормама за наведене послове укључујући и акредитацију
EN ISO/IEC 17020 „Захтеви за рад различитих врста тела која проводе инспекцију;
-имати овлашћење;
- успоставити систем који ће осигурати успешну и ефикасну координацију између
надлежног тела и лица којима се поверавају послови инспекције.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УВОД
Инспекција за заштиту животне средине се налази у Министарству заштите животне
средине у оквиру Сектора за надзор и предострожност у животној средини.
Основни извор националног права у области заштите животне средине у Републици Србији
по којима поступа инспекција за заштиту животне средине представља 15 закона и преко
250 подзаконских аката донетих на основу истих и то:
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009
(др. закон), 72/2009 (др. закон), 43/2011 (УС), 14/2016, 76/2018, 95/2018),
2. Закон о процениутицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009),
3. Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009и 10/2013)
4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004 и 25/2015)
5. Законо заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009и 88/2010)
6. Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 - др.
закон),
7. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018
(др. закон))
8. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018 (др.
закон))
9. Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012,
25/2015)
10. Закон о биоцидним производима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011 и
25/2015)
1.

11. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009)
12. Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 (исправка),
14/2016 и 95/2018 (др. закон))
13. Закон о националним парковима („Сл.гласник РС”, бр. 84/2015 и 95/2018 (др. закон))
14. Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС”, бр. 112/2015)
15. Закон о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о
његовом уништавању („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 104/2013)
Аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе поверени су послови инспекцијског
надзора над применом одредаба појединих наведених закона. У складу са чланом 12. став
11 Закона о инспекцијском надзору, републичка инспекција за заштиту животне средине,
врши координацију послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције
поверених аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, применом овлашћења у
вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна управа.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Инспекција заштите животне средине у свом раду обавља послове контроле у
области:
- Управљања отпадом
- Амбалаже и амбалажног отпада
- Процене утицаја на заштиту животне средине
- Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине
- Заштите ваздуха
- Заштите од буке
- Заштита воде
- Заштита земљишта
- Заштита од нејонизујућих зрачења
- Хемикалије
- Биоцидни производи
- Заштита од хемијског удеса
- Заштита природе
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Надлежности инспекције заштите животне средине у Хрватској су консолидоване у
Државном инспекторату, слично као што је то случај са надлежностима грађевинске
инспекције. Закон о државном инспекторату уређује инспекцијски надзор у овој области.

Закон о државном инспекторату прописује да постоји две врсте инспектора који врше
радње инспекцијског надзора у обој области – инспектори заштите околиша и инспектори
заштите природе. Закон даље прописује које услове морају испуњавати физичка лица како
би се могла бавити пословима инспектора у овој области, а за обе врсте инспектора
експлицитно прописује испуњеност услова за рад у државној служби. Из претходно
изнетог, као и свеукупног законодавног оквира Хрватске везаног за област заштите
животне средине, произилази закључак да поверавање инспекцијског надзора у овој
области није уређено те да није могуће.
Словенија
Релевантан законодавни оквир Словеније за ову област пружа Закон о заштити околине
(Zakon o varstvu okolja, Uradni List RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg и 84/18 – ZIURKOE - Закон).
Закон прописује да инспектори који се баве вршењем послова у овој области морају
испуњавати услове које прописује закон који регулише инспекцијски надзор, али не пружа
никакве ближе прописане услове које физичка лица морају испунити како би била
инспектори. Закон о инспекцијском надзору Словеније (Zakon o inšpekcijskom nadzoru,
Uradni List RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo и 40/14) имплицира да је неопходно
полагање јавног теста, те испуњавање услова везаних за рад у државној служби. Из свега
наведеног, те на основу укупне анализе законодавног оквира Словеније, произилази да
поверавање инспекцијског надзора у овој области није уређено те да није могуће.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Из анализе произлази да је потребно размотрити поверавање послова ванредног
утврђујућег надзора, који се односи на контролу испуњености услова из прописа у области
заштите животне средине за потребе добијања енергетске лиценце, ради обављања
енергетске делатности, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр.
145/14 и 95/18 - др. закон). Тим законом у члану 22. став 1. тач. 3) и 4) прописано је, између
осталог, да се лиценца издаје ако енергетски објекти и остали уређаји, инсталације или
постројења неопходни за обављање енергетске делатности испуњавају услове и захтеве
утврђене техничким прописима, прописима о енергетској ефикасности, прописима о
заштити од пожара и експлозија, као и прописима о заштити животне средине, и ако
подносилац захтева испуњава прописане услове у погледу стручног кадра за обављање
послова техничког руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, односно
услове у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица за обављање послова на
одржавању енергетских објеката, као и послова руковаоца у тим објектима. Ставом 6. овог
члана прописано је да је доказ о испуњености услова из става 1. тач. 3) и 4) и става 3. овог
члана, поред осталог, извештај надлежног инспектора.
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА РИБАРСТВО
УВОД
Инспекција за одрживо коришћење рибљег фонда се налази у Министарству заштите
животне средине у оквиру Сектора за надзор и предострожност у животној средини.
У Републици Србији на снази је Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда(„Службени гласник РС”, бр.128/14, 95/2018-др.закон).
Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона у складу са Законом о министарствима
(''Службени гласник РС'' број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-др. Закон и 62/17) врши
министарство надлежно за послове заштите животне средине преко надлежног инспектора,
сагласно одредбама члана 56. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда.
Инспекцијске надзоре над спровођењем Законао заштити и одрживом коришћењу рибљег
фонда врше инспектори за рибарство у складу са правима, дужностима и овлашћењима
прописаним:
1) Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник
РС”, бр. 128/14)
2) Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/1536/18
др.закон и 95/18);
3) Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16);
4) Закономо прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16)
5) Закономо привредним преступима („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 испр., 14/85, 10/86 –пречишћен текст, 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“,
бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93,50/93, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени гласник
РС“, број 101/05 -др. закон)
6) Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09,
111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16).
На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, вршење инспекцијског
надзора на територије аутономне покрајине Војводина поверено је органима аутономне
покрајине.
Инспекција за одрживо коришћење рибљег фонда у складу са прописима обавља следеће
послове и утврђује:

1) да ли се уступљено рибарско подручје користи у складу са Програмом управљања
рибарским подручјем и у складу са овим законом;
2) да ли је корисник обележио рибарско подручје, у складу са овим законом;
3) да ли се накнада за коришћење рибарског подручја уплаћује у прописаном изн
осу и у прописаном року;
4) да ли је корисник ускладио Програм управљања рибарским подручјем са другим
програмима и актима утврђеним овим и другим законима;
5) да ли се рибарско подручје чува у складу са начином организације рибочуварске службе
и бројем рибочувара прописаним Програмом управљања рибарским подручјем;
6) да ли корисник подноси извештај о коришћењу рибарског подручја, у складу са овим
законом;
7) да ли се дозволе за привредни и рекреативни риболов издају на прописаном обрасцу;
8) да ли се средства остварена по основу издавања дозвола за привредни и рекреативни
риболов користе наменски за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда;
9) да ли се на рибарском подручју и другој риболовној води примењују прописане забране
лова риба и друге радње, у складу са овим законом;
10) да ли корисник рибарског подручја на коме се налазе посебна станишта риба спроводи
прописане мере, у складу са овим законом;
11) да ли се порибљавање риболовних вода врши на прописан начин;
12) да ли се примењују прописане забране и ограничења коришћења и очувања екосистема
риболовних вода, односно мере и активности за спашавање рибе и рибље млађи са
поплављеног подручја;
13) да ли се примењује забрана уношења нових врста риба без одобрења министра;
14) да ли се спроводе мере очувања рибљег фонда;
15) да ли се привредни и рекреативни риболов, транслокација рибе, селективни риболов,
риболов у научноистраживачке сврхе и електрориболов врше у складу са прописаним
условима;
16) да ли су испуњени услови за промет рибе;
17) да ли се средства обезбеђена за финансирање заштите и одрживог коришћења рибљег
фонда користе у складу са Програмом управљања рибарским подручјем, односно
Привременим програмом управљања рибарским подручјем, и плановима и пројектима у
области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда;
18) да ли се спроводе и друге прописане мере и услови у складу са овим законом.
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља Инспекција за одрживо коришћење рибљег фонда
нису идентификовани ни у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА

Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других
прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и,
зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор
врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне
самоуправе.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Просветна инспекција врши надзор:
1.
у установама предшколског васпитања и образовања и основног и средњег
образовања и васпитања
2.
у високошколским установама
3.
у установама ученичког и студентског стандарда
Вршење инспекцијског надзора прописано је одредбама Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а одредбама Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) уређен је инспекцијски надзор
на општи начин.
У вршењу инспекцијског надзора, на основу Закона о инспекцијском надзору, Закона о
просветној инспекцији и Закона о државној управи, просветни инспектор врши надзор над
радом установа, послодаваца, завода, јавнопризнатих организатора активности као и
нерегистрованих субјеката и то контролишући примену:
– Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17);

– Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и
101/17)
– Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17)
– Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17)
– Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17)
– Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13 и 77/18)
– Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13);
– Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17);
– Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15);
– Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник
РС“, број 30/10);
– подзаконских аката и других прописа.
Инспекцијски надзор у установама предшколског васпитања и образовања и основног и
средњег образовања и васпитања
Чланом 169. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 88/17) којим је уређен инспекцијски надзор, прописано је да надзор над радом
установа и завода, спровођењу наведеног закона и посебног закона и прописа донетих на
основу њих, врши Министарство у складу са законом.
Инспекцијски надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода,
врши Министарство. Установе у смислу овог закона су: предшколска установа/основна и
средња школа. Школе са домом су установе у смислу овог закона.
Општински/градски просветни инспектор
Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно
градска управа.
Просветни инспектор Министарства (републички просветни инспектор)
На основу одредаба Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да
Министарство врши непосредан инспекцијски надзор, ако га општинска, односно градска
управа не врши, док Министарство решава по жалби против првостепеног решења
општинске, односно градске управе, које је донето у вршењу инспекцијског надзора.
Такође, прописана су овлашћења републичког просветног инспектора у надзору над радом
органа којима су поверени послови инспекцијског надзора.
У сладу са одредабама Закона о основама система образовања и васпитања, ови послови,
поверени су надлежним државним органима у aутономној покрајини, а Министарство

према надлежним покрајинским органима, у погледу поверених послова државне управе,
има права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.
Инспекцијски надзор у високошколским установама
Законом о високом образовању уређен је надзор над радом високошколских установа.
Надзор над радом високошколских установа врши Министарство, а инспекцијски надзор
врше инспектори, односно друга овлашћена лица.
Послови из члана 135. Закона као што су овлашћења инспектора да:
1)поништи упис студената у прву годину студија преко броја студената утврђеног законом
2) поништи упис студената који је обављен супротно одредбама закона;
3) привремено забрани обављање делатности високог образовања, односно извођење
студијског програма правном лицу, које ту делатност обавља супротно одредбама овог
закона, уверењу о акредитацији, односно дозволи за рад;
4) предложи министру доношење одлуке о престанку дужности, односно о разрешењу
органа пословођења
5) изрекне опомену и наложи или предложи мере и остави примерени рок за отклањање
уочених незаконитости;
6) у случају непоступања високошколске установе по опомени или предложеним мерама,
доноси решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и
испуњавање прописаних обавеза;
7) предложи министру разрешење органа пословођења самосталне високошколске установе
у складу са овим Законом
8) надлежном правосудном органу поднесе кривичну пријаву, пријаву за привредни
преступ, односно захтев
за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог, ако код надзираног
субјекта открије
незаконитост која је кажњива по закону или другом пропису;
9) поднесе прекршајну пријаву против правног лица које нема дозволу за рад издату у
складу са овим законом;
су сви поверени су Аутономној покрајини Војводини с тим да надлежни покрајински
органи сарађују са Министарством у обављању поверених послова, као и да Министарство,
према надлежним покрајинским органима, у погледу поверених послова државне управе,
има права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

Инспекцијски надзор у установама ученичког и студентског стандарда
Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 8/10 и 55/13),
чл. 90. и 91. уређен је надзор над радом установа ученичког и студентског стандарда.

Прописано је да надзор над законитошћу рада установа, као инспекцијски надзор, врши
Министарство, а послове инспекцијског надзора врши инспектор у Министарству.
На територији Аутономне покрајине Војводине, послове инспекцијског надзора као
поверене, обавља, преко својих органа, Аутономна Покрајина Војводина. Надлежни
покрајински органи сарађују са Министарством у обављању поверених послова, а
Министарство, према надлежним покрајинским органима у погледу поверених послова
државне управе, има права и дужности прописане законом којим се уређује државна
управа.
Од свих послова које обавља просветна инспекција, не могу се извести стручни послови
који би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права,
односно из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља просветна инспекција нису идентификовани ни у
пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује просветна инспекција није поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису службеници.
Из тог разлога не постоји потреба за изменама и допунама тих закона у делу којим је
уређено обављање тих послова.
Из анализе произлази закључак да не постоје посебни стручни послови просветне
инспекције који би могли да буду поверени лицима која нису службеници (субјектима
приватног права, односно из приватног сектора).
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА
УВОД

У Министарству здравља систематизована су одељења за инспекцијске послове као део
Сектора за инспекцијске послове.
Послови инспекцијског надзора се обављају у складу са поделом надлежност по врстама
делатности и послова субјеката и објеката који су под надзором оделљења и то:
1. Одељење саниране инспекције( део одељења су и одсек граничне ветеринарске
инспекције)
2. Одељење здравствене инспекције
3. Одељење за инспекције за лекове и медицинска средства
4. Група за студијско-аналитичке послове
У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који нарочито обухватају:
-

-

-

-

вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од
заразних и незаразних болести,
безбедности хране,
здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету,
јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће;
контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и
средстава јавног саобраћаја;
санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као
и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања
делатности под санитарним надзором;
утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним
надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим
објектима;
санитарни надзор на државној граници;
унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у обављању поверених послова
државне управе у областима вођења управног поступка;
инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне
праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност;
оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење
решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе;
евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења;
процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада;
сарадња са другим државним органима и институцијама; учествовање у припреми и
спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне
сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања;
израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и
медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова;
припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава,
инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова
и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно
вигиланце медицинских средстава;

-

издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за
промет медицинских средстава на мало,
вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и
медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре
дистрибутивне праксе,

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У вршењу инспекцијског надзора инспектора у министарству здравља примењују се
одредбе следећих закона:
1. Закон о државној управи (“Службени гласник РС”, бр.79/05, 101/07; 95/10, 99/14 и
30/18-др закон);
2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник Р.С.“ бр. 18/16);
3. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник Р.С.“ бр. 36/15);
4. Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09; 88/10;
99/10; 57/11; 119/12; 45/13-др закон; 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17);
5. Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 исправка, 57/11, 110/12 - УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - УС, 106/15, 10/16 - др.
закон);
6. Закон о заштити права пацијената(„Службени гласникРС“ бр. 45/2013, 25/2019 и др.
закон);
7. Закон о лековима и медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 107/12,
105/17-др закон и 113/17-др закон);
8. Закон о здравственој документацији и евиенцијама у области здравства ("Сл.
гласник РС", бр. 123/14, 106/15 и 105/17); Закон о коморама здравствених радника
("Службени гласник РС", бр. 107/05, 99/10 и 70/17 – одлука УС);
9. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл.РС“
бр.30/2010);
10. Закон о санитарном надзору (“Службени гласник РС”, бр.125/2004);
11. Закон о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник РС”, бр.
15/16);
12. Закон о водама (“Службени гласник РC”, бр. 30/10, 93/12 И 101/16); Закон о
безбедности хране (“Службени гласник РС”, бр. 41/09);
13. Закон о здравственој исправности предмета опште употребе (“Службени гласник РС
бр. 92/11)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ
Одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни
послови који обухватају: санитарни и здравствени надзор у области заштите становништва

од заразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште
употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном
водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и
средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под
здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи
ради обављања делатности под санитарним надзором; начин организовања и спровођења
програма за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени; утврђивање
санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у
поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима;
решавање у управним стварима у првом степену, изрицање управних мера и подношење
пријава надлежним правосудним органима; вођење централног регистра објеката под
санитарним надзором; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу
поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу
поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се
записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом
санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и
годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера,
учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у
области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар
Одељења; послови инспекцијског надзора у областима под санитарним надзором на
граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном
управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним
правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за
примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у
областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма
едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским,
правосудним органима и институцијама, као и друге послове одређене законом из
делокруга Одељења.
Одсек за координацију послова у областима под санитарним надзором и унутрашњи надзор
над имаоцима јавних овлашћења поверених послова у областима под санитарним надзором

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ
У Одељењу за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани
стручни послови који обухватају: учествовање у припреми стручних основа за израду
нацрта закона и других прописа из делокруга одељења; инспекцијски здравствени надзор у
вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају

здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката;
проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у
првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава
надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и
приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне
праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења;
процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола
извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о
спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним
органима и институцијама, као и друге послове из делокруга Одељења.
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Законом о Државном инспекторату послови санитарног надзора нису поверавани другим
правним субјектима или јавним установама. Послови санитарне инспекције у подручју
примене немају објекте у којима се утврђује испунјеност услова односно утврђујући надзор
пре почетка рада објекта.
Послови здравствене инспекције у делу утврђујућег надзора, комисијског прегледа
испуњености услова у погледу објекта, опреме, кадра и процедура пре одобрења за
обављање делатности су поверени Лакарској Комори Републике Хрватске.
Здравствена инспекција спроводи инспекцијски надзор и проверу у складу са динамиком
која је одређена планом службених контрола, а на основу извршене процене ризика, а ако
се утврди да објекат- здравствена установа не испуњава услове, доносе се управне мере
које су прописане законом, о чему се обавештава Лекарска Комора.
Агенција за лекове и медицинска средства региструје лекове, дозвољава стављање у промет
и употребу, и спроводи послове ГМП Сертификације објеката за производњу лекова и
велетрговина лекова.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Увидом у законска овлашћења, не постоји прописане одредбе у важећим прописима којим
би се поверавали послови инспекцијског надзора лицима која нису државни службеници.
Инспекцијски надзор над применом одредби закона који су прописали надзор инспекцијама
министарства здравља су пренети на покрајински ниво.

Послове инспекцијског надзора у области здравља и санитарног надзора спроводе
инспектори АП Војводина-Покрајински Секретеријат за здравље.
Одељење санитарне инспекције сматра да не постоје послови из делокруга надлежности
који би се могли поверавати другим правним или физичким лицима.
Одељење здравствене инспекције је мишљења да би требало да се послови који су чланом
38. Закона о заштити права пацијената прописани као део послова које обезбеђује јединица
локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права
пацијената и образовањем Савета за здравлље, требало у потпуности пренети на јединице
локалне самоуправе.
Долази до преклапања послова, јер се пацијенти обраћају здравственој инспекцији иако на
нивоу локалне самоуправе постоје именовани саветници за здравље. Предлог је да се уради
Инструкција која би прецизније дефинисала поступак пријаве пацијената како би се
избегло дуплирање надлежности, јер начин подношења пријаве и поступак би кроз
Инструкцију дало ближе тумачење наведеног члана закона о правима пацијената и
растеретило здравствену инспекцију која би се могла бавити инспекцијским надзором у
делу послова за које тренутно нема прописаних поверених послова.
Узимајући у обзир специфичност и разлишите послове у области сектора за инспекцијске
послове као што су посебни стручни послови, закључак је да у циљу ефикаснијег
спровођења послова инспекцијског надзора, поједини послови инспекцијског надзора из
делокрга рада здравсене инспекције и инспекције за лекове и медицинска средства могу
поверавати Лекарској Комори и Агенцији за лекове и медицинска средства Републике
Србије. Првенствено послови утврђујућег надзора и претходне провере испуњености
услова могу се поверавати другим државним организацијама и јавним установама, јер
секторски оријентисане процене као што су апотеке, затим амбуланте које су
специјализоване као нпр. педијатријске или радиолошке-дијагностичке, стоматолошке итд.
могу бити поверени у складу са унутрашном организацијом Коморама(Лекарска,
Стоматолошка, Апотекарска) које су уређене по наведеним групацијама, односно у складу
са специфичним делатностима у области здравства. На тај начин би се осигурало учешће
стручних, специјализованих лица у комисијама које би се формирале за утврђивање
испуњености услова пре одобравања обављања делатности и уписа у Регистар одобрених
објеката који се стављају под инспекцијски надзор.
Узимајући у обзир тренутну кадровску ситуацију у наведеним инспекцијама, поставља се
питање да ли је могуће одговорити на све захтеве везано за послове инспекцијског надзора,
а то су редовне-планиране контроле које треба да допринесу побољшању и унапређењу
услова пословања, затим инспекције по пријавама и представкама грађана или на захтев
странке као и „ад хок“ контроле.Циљ је да се годишњи план инспекцијског надзора
реализује предвиђеном динамиком која је утврђена на основу процене ризика. У плановима
инспекцијског надзора поред послова инспекцијског надзора, побројани су и послови као
„Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора:

Представке правних и физичких лица на објекте, лица и производе под санитарним
надзором(2000)
Активности инспекције на основу добијених информација
система(5)По захтеву Заштитника грађана (5)

RASFF i RAPEX

-

По захтеву повереника за доступност информација од јавног значаја(5)

-

Припремање одговора на посланичка питања

По захтевима надзираних субјеката у поступку израде урбанистичких планова(20
захтева);
-

Издавање Решења за испитне лабораторије

-

Издавање решења за ДДД послове

Израда мишљења на прописе чији су предлагачи друга министарства, на стратегије,
законе, правилнике, споразуме, одлуке и друге прописе(100).
Из наведених побројаних и планираних послова инспекција је јасно да је неопходно
запослити аналитичаре, службена лица која би све послове а који нису део инспекцијског
надзора спроводили на стручан и ефикасан начин и растеретили инспекторе у циљу
реализације планираних активности.
-

Закон о санитарном надзору (“Службени гласник РС”, бр.125/2004); је

План рада одељења за санитарну инспекцију мора да одвоји део планираних
активнсоти, односно динамику службених контрола објеката за производњу и промет хране
уреди применом посебних критеријума за храну, јер садашљи План предвиђа процену
ризика по делатностима, а за храну је потребна процена ризика по објектима, врсти хране и
фази у којој се она налази и тржишту за које је намењена. Потребо је извршити Измене и
допуне Правилника о посебним елементима процене ризика, донети Директиву са
посебним елементима ризика за храну и у складу са тим критеријумима у којима су и
додатни бодови и нумерацијска процена, унети у План инспекцијског надзора за храну.
Избећи преклапање, односно дуплирање надлежности и примењивати прописе који
су специалис за одређене области, посебно када су у питању критеријуми и посебни
елементи за процену ризика.
Број ванредних контрола и представки по пријавама ће се смањити ако се изврши
добра процена ризика, спроведу сви планирани инспекцијски надзори, јер ће се смањити и
број тровања са храном као и број заразних болести ако се превенивно делује што и јесте
циљ планирања инспекцијских надзора на основу правилно, сртучно утемењеног,
процењеног ризика.
Послови аналитике, вођење евиденција и проверу података, оцену стања у објектима и
одређеној делатности на основу јасно постављених критеријума би се свакако поверило
лицима која нису у инспекцијском надзору, како би се и на тај начин инспектори
растеретили иусмерили на послове инспекцијског надзора по приоритету.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
УВОД
У Одељењу за инспекцију за лекове и медицинска средства обављају се инспекцијски и са
њима повезани послови који обухватају: учествовање у припреми и спровођењу
међународних споразума и пројеката, као и спровођења међународне сарадње у области
производње лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова; израду елабората,
анализа, студија и програма у области производње лекова, мецицинских средстава и израде
галенских лекова; припрему упутстава за инспекцију производње лекова, медицинских
средстава и израду галенских лекова, инспекцијске послове и са њима повезане стручне
послове у области производње и испитивања лекова, медицинских средстава и израде
галенских лекова и фармаковигиланце; издавање дозвола за производњу лекова,
медицинских средстава и дозвола за израду галенских лекова; процену и анализу дефекта
квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о
привредним субјектима производње и испитивања у области лекова и медицинских
средстава и галенских лабораторија, Регистра издатих сертификата о примени смерница
Добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању
сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење Регистра
лабораторије, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре лабораторијске
праксе; примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције
фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре произвођачке
праксе и Добре лабораторијске праксе; решавање у управним стварима у првом степену у
области лекова и медицинских средстава; учествовање у припреми и спровођењу
међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области
лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа,
студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области
клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и
медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у
области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања,
фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за
промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских
средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и
медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области
лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре
дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању
сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у

циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S);
послове везане за примену смерница Добре дистрибутивне праксе и смернице Добре
клиничке праксе у клиничком испитивању, решавање у управним стварима у првом
степену у области лекова и медицинских средстава, као и друге послове из делокруга
Одељења.
У Одељењу су две групе инспектора, и то: 1) Инспектори надлежни за област лекова и
медицинских средстава, и 2) Инспектори надлежни за област психоактивних
контролисаних супстанци и прекурсора.
Инспекцијски надзор инспектори обављају код правних субјеката, и то: 1) произвођача
психоактивних контролисаних супстанци (6); 2) произвођача прекурсора прве, друге и
треће категорије (251); 3) субјекта који се баве прометом на велико психоактивних
контролисаних супстанци (9); 4) субјекта који се баве прометом на велико прекурсора прве,
друге и треће категорије (123); 5) субјеката за обављање делатности овлашћене
лабораторије.
Број надзираних субјеката је око 5.800.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ

У Одељењу за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане
супстанце и прекурсоре, у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским
средствима, Закона о здравственој заштити и Закона о инспекцијском надзору, обављају се
послови надзора над радом правних лица и физичких лица који се баве: 1. производњом и
дистрибуцијом лекова; 2. производњом и дистрибуцијом активних супстанци; 3.
производњом и дистрибуцијом медицинских средстава; 4. израдом галенских лекова; 5.
прометом на велико лекова и/или медицинских средстава; 6. прометом на мало
медицинских средстава (специјализоване продавнице); 7.прометом на мало лекова и
медицинских средстава (апотека); 8. Оглашавањем лекова и медицинских средстава; 9.
праћењем фармаковигиланце лекова и вигиланце медицинских средстава;
10.
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лабораторијским испитивањем безбедности супстанци .
Послови утврђујућег надзора, које обавља ова инспекција везано за одобрење бављаењ
делатностима производњом и дистрибуцијом лекова; производњом и дистрибуцијом
активних супстанци; производњом и дистрибуцијом медицинских средстава и израдом
галенских лекова;

23

Извор: Министарство здравља Републике Србије.

Одељење има 4 инспектора, укључујући и начелника Одељења, за област лекова и
медицинских средстава и једног координатора инспектора и једног инспектора за област
психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора 24.
Основни прописи на основу којих поступа инспектор за лекове и медицинска средства:


Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике
Србије“ број 30/2010 и 107/12),



Закон о медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број
105/17),



Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Србије“ број
36/2015),



Закон о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005
и 57/11),



Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС» број 18/16),



Закон о оглашавању ("Сл. лист СРЈ", број 33/97, 31/01, «Службени гласник РС» број
79/2005),



Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник Републике Србије“ број 30/2010),



Закон о републичким административним таксама („Службени гласник Републике
Србије“ број 50/2018).



Закона о психоактивним контролисаним супстанцама
Републике Србије“ број 99/10 и 57/18),



Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и
психотропних супстанци („Службени гласник Републике Србије“ број 107/2005),



Закона о оглашавању ("Сл. лист СРЈ", број 33/97, 31/01, «Службени гласник РС»
број 79/2005),



Ратификоване међународне конвенције

(„Службени

гласник

Такође, у складу са смерницама добрих пракси:
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Смернице Добре произвођачке праксе („Службени гласник Републике Србије“ број
97/17),

Извор: Годишњи извештај о раду за 2017. годину одељења за инспекцију за лекове и медицинска
средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре



Смернице Добре произвођачке праксе, други део-Основни захтеви за производњу
активних супстанци које се употребљавају у производњи лекова („Службени
гласник Републике Србије“ број 97/17)



Смернице добре праксе у дистрибуцији, Први део - Добре праксе у дистрибуцији
хуманих лекова и Други део - Добре праксе у дистрибуцији активних супстанци за
хумане лекове („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2016 и 44/2016),



Смернице Добре лабораторијске праксе („Службени гласник Републике Србије“
број 28/2008),



Смернице Добре клиничке праксе у клиничким испитивањима („Службени гласник
Републике Србије“ број 108/2017),

УПОРЕДНА ПРАКСА

ЕУ
Све организације које се баве развојем,
маркетингом,
производњом и
дистрибуцијом лекова одговорне су за осигурање да су у складу са свим
релевантним стандардима утврђеним у законодавству Европске уније ( ЕУ) и
смерницама о лековима. За усклађивање ових стандарда на нивоу ЕУ одговорна је
Европска агенција за лекове ( ЕМА) . Ова Агенција координира инспекције како би
се потврдила усаглашеност инспекцијских служби у ЕУ.
На нивоу ЕУ редовно се врше инспекцијски надзори субјеката унутар и изван ЕУ
укључених у развој, производњу и дистрибуцију лекова намењених тржишту ЕУ
како би проверили да ли су у складу са релевантним стандардима. Ове инспекције
осигуравају поузданост и интегритет података који подржавају ауторизацију лекова
и њихов квалитет, сигурност и ефикасност једном када су на тржишту. Инспекција
врши надзор, када постоји сумња у неусаглашености са релевантним стандардима,
или редовна, када се инспекције спроводе као део програма надзора. Инспекције
на нивоу ЕУ се обављају за одобрене лекове и лекове који се тренутно оцењују на
основу одобрења. Улога агенције ЕМА је да координира инспекцију хуманих и
ветеринарских лекова одобрених по централизованој процедури или у контексту
упутства, на захтев Одбора Агенције за лекове за хуману употребу ( ЦХМП)
Агенције или Одбора за лекове у ветеринарску употребу ( ЦВМП) Агенције.
ЕМА не врши инспекције већ захтева да инспекцију спроводе националне власти у
државама чланицама ЕУ. Агенција је примарна контакт тачка за пријављивање

сумњи на недостатак квалитета са било којим централно одобреним производима и
одговорна је за координацију истраге, процене и праћења таквих случајева25 .
Хрватска
Према Закону о медицинским производима (Народне новине бр. 76/2013) надзор над
лековима и медицинским средствима врши Агенција за лекове.
Могуће је поверавање стручних послова инспекције на основу члана 70. који гласи: „За
обављање стручних послова у проведби радњи фармацеутске инспекције за које је потребна
посебна стручност министар ће овластити одговарајуће стручњаке ако фармацеутски
инспектор не располаже потребним стручним знањем или опремом за проведбу прегледа
или испитивања медицинског производа, односно проведбу појединих радњи у оквиру
инспекцијског надзора може поверити оспособљеној установи.“
Бугарска
Надлежност за послове надзора над лековима и медицинским средствима је на Агенцији за
лекове, која је у систему Министарства здравља Републике Бугарске 26.
На основу Закона о лековима у људској медицини (Пром СГ. 31/13, април 2007) и Закона о
медицинским средствима (Пром. СГ 46/12 јун 2007), министар надлежан за послове
здравства може овластити лабораторију или друго лице за обављање стручних послова у
систему инспекцијског надзора лекова и медицинских средстава.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане
супстанце и прекурсоре броји само четири инспектора тако да је евидентна потреба како за
повећањем броја запослених тако и за поверавање послова.
У 2018. години на захтев странке је обављенo 303 надзорa. Дефект квалитета лека или
медицинских средства је пријављивао је носилац дозволе за лек или носилац уписа
медицинских средства у Регистар или Агенција за лекове и медицинских средства, због
установљеног дефекта у производњи након пуштања производа у промет/на тржиште. Због
тога је било добровољног повлачења из промета 27 врста лекова/медицинских средстава, 6
повлачења због утврђеног дефекта квалитета. Констатовано је да је у промету у апотекама
затечено 68 врста нерегистрованих лекова У 34 (%) објекта је извршен надзор у сврху
узимања узорака лека/медицинског средства за Систематску контролу по плану који
припрема Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Укупно је узорковано 66 врста
лекова и 38 врста медицинских средстава. Сви поступци су спроведени по захтеву странке,
25

Видети више: https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/eu-partners/eu-member-states/nationalcompetent-authorities-human
26
Видети више: https://www.bda.bg/en/legal-acts;

окончани у прописаном року, на прописан начин и по прописаном поступку, а све у складу
и са утврђеном Стандардном оперативном процедуром. Највећи број субјеката код којих је
вршена оцена испуњености услова су за делатност промета на велико лекова и/или
медицинских средстава27.
Може се уочити мали број редовних прегледа који је последица недовољног броја
инспектора и недостатка опреме и електронске базе која би убрзала и олакшала рад
инспектора.
Законом о медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 105/17) је
поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници. Овим Законом Привредној комори Србије поверено је вођење Регистра
велепродаја медицинских средстава. На основу спроведених анализа утврђена је могућност
поверавања послова вођења Регистра малопродаја медицинских средстава, који би се могли
поверити Привредној комори Србије.
Није уочена потреба за изменама или допунама овог Закона у делу којим је уређено
поверавање послова,
Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“
број 30/2010 и 107/12) могли би се поверити послови вођења Регистра носилаца дозвола за
промет лековима на велико. У ову сврху неопходне су измене и допуне предметног Закона.
Наведени стручни послови би се могли поверити Привредној комори Србије која има
искуство, организациону структуру и стручна знања за обављање наведеног посла.

Услови за поверавање послова
Обављање појединих стручних послова инспекције би захтевало прибављање јавне
сагласности од министарства надлежног за послове здравља. Лица којима се дефинисани
стручни послови поверавају, морала би да испуне следеће услове како би прибавили јавну
сагласност и то: организационе услове, материјалне и финансијске услове, техничке и
технолошке услове, кадровске и стручне услове
Јавна сагласности би се издавала не одређено време.

Надзор над обављањем поверених послова
Механизми надзора и контроле над обављањем поверених стручних послова инспекције
обухватају:
7) притужбе на рад
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Извор: Годишњи извештај о раду за 2017. годину одељења за инспекцију за лекове и медицинска
средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре;

8) осигурање од професионалне одговорности
9) управни надзор од стране инспекције/министарства чији стручни послови се
поверавају
10) тужба суду
Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора над
радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган, овлашћен је да у вршењу
надзора над радом од органа и организације којој су поверени послови државне управе
захтева извештаје и податке о раду (извештај о раду садржи приказ извршавања закона,
других општих аката и закључака Владе, предузете мере и њихово дејство и друге податке),
утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мере и рок
за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које сматра
потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки посао
ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт, предложи Влади да
предузме мере на које је овлашћена.

НЕИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА И ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА
Уколико субјекат коме су поверени стручни послови престане да испуњава прописане
услове, потребно је предвидети: меру отклањања неправилности и опомене, привремено
одузимање (суспензију) лиценце, условно одузимање лиценце, трајно одузимање лиценце.
У случају повреде прописаних обавеза у обављању поверених стручних послова инспекције
могуће је предвидети: меру отклањања неправилности и опомене, привремено одузимање
(суспензију) лиценце, трајно одузимање лиценце, прекршајну одговорност, забрану
обављања делатности/послова/дужности у одређеном периоду, новчане казне ван
прекршаја (пенале).

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРОМЕНЕ
У циљу што бољег обављања послова који се поверавају, програми стручног усавршавања
у области поверавања појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници, које би спроводили акредитовани предавачи Националне академије за јавну
управу би требало да садрже и: обуку везану за јавна овлашћења која се односе на
вођење евиденција и регистара.
Ради стварања услова за ефикасно и делотворно обављање горе поменутих поверених
стручних послова инспекције лицима која нису службеници, потребно спровести одређене
организационо-техничке или друге промене у инспекцији чији поједини стручни послови
се поверавају, односно у министарству у чијем саставу је инспекција, и то: утврђивање

одговорних особа за надзор над спровођењем повереног посла, израда јасних процедура и
упутстава за надзор над повереним послом.
ПРЕПОРУКА ЗА ДОПУНУ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА
Закон о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број
30/2010 и 107/12) се може допунити додавањем новог члана 216а, којим се предвидело да
министар надлежан за послове здравства може поверити послове стручне послове у
делокругу инспекцијског надзора лицима која су оспособљена за ову врсту посла“.
Став 2: За обављање послова из става 1. овога члана особе с јавним овлашћењима
одговорне су надлежној управи.
Став 3: Особе с јавним овлашћењима обавезне су о обављању послова из ставка 1. овога
члана извештавати надлежну управу.
Став 4: Услове из става 2. овога члана, начин и рокове извештавања из ставка 4. овога члана
прописује министар.“
Посао вођења Регистра велепродаја медицинских средстава поверен је Привредној комори
Србије. На основу спроведеног истраживања може се закључити да постоји могућност
поверавања послова вођења Регистра малопродаја медицинских средстава, који би се могли
поверити Привредној комори Србије. За поверавање вођења овог Регистра нису потребне
измене законског оквира.
Законом о лековима и медицинским средствима могли би се поверити послови вођења
Регистра носилаца дозвола за промет лековима на велико. У ову сврху неопходне су измене
и допуне предметног Закона. Наведени стручни послови би се могли поверити Привредној
комори Србије која има искуство, организациону структуру и стручна знања за обављање
наведеног посла. За поверавање наведеног посла неопходне су измене Законом о лековима
и медицинским средствима.

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
УВОД
Инспекторат за рад је орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање,
социјална и борачка питања.
Инспекцијски надзор се врши на основу:
- Закона о раду,
- Закона о безбедности и здрављу на раду,

-

Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму,
Закона о спречавању злостављања на раду,
Закона о приватним предузетницима,
Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на
раду)
Закона о штрајку,
Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних),
општих аката и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и одговорности
запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања,
као и установама.

Инспекторат за рад обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у
области:
радних односа и безбедности и здравља на раду, који се односе на редовни и
контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;
утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на
раду, пре почетка обављања делатности послодавца; доношење решења и других аката у
управном поступку;
послови другостепеног управног поступка у области радних односа и безбедности и
здравља на раду; студијско-аналитички послови;
израда анализа, извештаја и информација;
решавање представки и жалби грађана као
и друге послове из ове области.
У поступку инспекцијског надзора инспектор рада предузима следеће радње, којима се
контролишу безбедност и здравље на раду а нарочито хигијена и услови рада, производња,
стављање у промет, коришћење и одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну
заштиту на раду, опасних материја и друго, као и да:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, средстава и опрему за личну
заштиту, предмете и робу и сл;
4) узима узорке ради анализе, експертизе и сл;
5) наређује мерења која обавља друга стручна организација, кад послодавац самостално
или преко одређене стручне организације врши мерења у одговарајућим областима, а
резултати извршеног мерења пружају основ за то;
6) послодавцима, запосленима, њиховим представницима и синдикату даје обавештења и
савете у области безбедности и здравља на раду, као и о мерама чијом применом се
обезбеђује извршавање Закона о безбедности и здрављу на раду на најефикаснији начин;
7) у складу са поднетим захтевом послодавца и запосленог или представника запослених
обавести о извршеном инспекцијском надзору и утврђеном стању;

8) предузима друге радње за које је овлашћен другим прописом.
Од свих послова које обавља инспекторат за рад, не могу се извести стручни послови који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља инспекторат за рад нису идентификовани ни у
пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује инспекторат за рад није поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису службеници.
Из тог разлога не постоји потреба за изменама и допунама тих закона у делу којим је
уређено обављање тих послова.
Анализом закона по којима инспекторат за рад поступа, али и узимајући у обзир недовољне
људске капацитете у инспекцији, не постоје стручни послови просветне инспекције који би
могли да буду поверени лицима која нису службеници (субјектима приватног права,
односно из приватног сектора).
Након спроведене Анализе утврђено је да би се поједини посебни стручни послови
Инспектората за рад могли поверити лицима који нису службеници (субјектима приватног
права, односно из приватног сектора ), и то послови:
- узимања узорака ради анализе, експертизе и сл.( могуће поверити институту или
неком другом облику стручних експерата из те области који би и поред анализе могли
да врше узорковање )
- давање обавештења и савета послодавцима, запосленима, њиховим представницима
и синдикату, у области безбедности и здравља на раду, као и о мерама чијом
применом се обезбеђује извршавање Закона о безбедности и здрављу на раду на
најефикаснији начин (могуће је издвојити једно или више лица по потреби који би
обављао саветодавну улогу, који би пружао све информације, а које се односе на
безбедност и здравље на раду као и на мере које се могу применити извршавањем
Закона о безбедности и здравља на раду.
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

СЕКТОР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР
УВОД
Oдељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и
социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Одељење за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на:
-

-

-

инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и
физичких лица која обављају делатност социјалне заштите односно психолошке
делатности;
даје предлоге за увођење нових облика и метода рада и едукацију сарадника у
установама социјалне заштите за примену истих;
послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне
заштите, контролу поступка пријема корисника у установу социјалне заштите за
смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установе;
контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите од
стране корисника, запослених, грађана и других институција;
сагласност за накнаде трошкова смештаја у интернат средњих школа и трошкова
оспособљавања деце и омладине ометене у развоју;
инспекцијски надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског
надзора (покрајина, град)
и друге послове из делокруга Одељења.

Инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне
заштите, у складу са Законом о социјалној заштити, врши министарство надлежно за
социјалну заштиту, преко инспектора социјалне заштите.
Инспекцијски надзор се врши на основу следећих прописа:
- Закона о социјалној заштити
- Породични закон
- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР
- Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на НСП
- Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на НСП

-

Правилник о намирењу потраживања

Инспектори социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања поред послова инспекцијског надзора обављају и послове лиценцирања
организација социјалне заштите за пружање услуга из ове области:
-

-

по захтеву организације за издавање лиценце за пружање услуга социјалне заштите
воде управни поступак, у оквиру кога утврђују испуњеност услова и стандарда за
пружање конкретне услуге,
врше ванредне утврђујуће инспекцијске надзоре,
по потреби и контролне надзоре,
сачињавају записнике о истим, сачињавају решења, а касније, током пружања
услуге, обавезни су да контролишу поштовање испуњених услова и стандарда од
стране пружаоца услуге током целог периода важења лиценце.

Такође, у надлежности инспектора социјалне заштите Министарства је и суспендовање и
одузимање лиценци по Законом о социјалној заштити прописаним условима и
околностима.
Од свих послова које обавља инспекција социјалне заштите, не могу се извести стручни
послови који би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног
права, односно из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља инспекција социјалне
идентификовани у пракси других држава Европске уније.

заштитие нису

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Након спроведене Анализе утврђено је да би се поједини посебни стручни послови
инспектората за социјалну заштиту могли поверити лицима који нису службеници
(субјектима приватног права, односно из приватног сектора ), и то послови издавања,
суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите, контролу поступка
пријема корисника у установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба
корисника и капацитета установе.
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
УВОД
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом јесте сектор Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У Сектору за заштиту особа са инвалидитетом обављају се послови који се односе на:
припрему стратешких докумената и других прописа у области подршке особама са
инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом, врши надзор над њиховим спровођењем и даје стручна мишљења у вези са
применом наведених прописа и њиховом усклађеношћу са прописима Европске уније;
- праћење и унапређење области професионалне рехабилитације и запошљавања особа са
инвалидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом, израду појединачних управних аката у поступку издавања дозвола за рад
предузећа и у поступку издавања одобрења за спровођење мера и активности
професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом;
расподелу и контролу наменског утрошка средстава буџета Републике Србије
намењених за: подстицање програма од јавног интереса у области заштите особа са
инвалидитетом и расподелу средстава буџета Републике Србије намењених за предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
инспекцијски надзор над повереним пословима професионалне рехабилитације и
запошљавања особа са инвалидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом, који је први пут започет у другој половини текуће
2019. године
- остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила
и рефундацију пореза на додату вредност плаћеног при увозу моторних возила од стране
особа са инвалидитетом.
Приликом вршења инспекцијског надзора, инспектори врше надзор над применом:

-

-

Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 32/2013) и
Правилника о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (“Сл. гласник РС”,
број 33/2010, 48/2010-испр. и 113/2013,

Од свих послова које обавља инспекција за заштиту особа са инвалидитетом, не могу се
извести стручни послови који би се могли поверити лицима која нису службеници
(субјектима приватног права, односно из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Модели поверавања послова које обавља инспекција за заштиту особа са инвалидитетом
нису идентификовани ни у пракси других држава Европске уније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законима и осталим прописима које примењује инспекција за заштиту особа са
инвалидитетом није поверено обављање појединих стручних послова инспекције лицима
која нису службеници.
Из тог разлога не постоји потреба за изменама и допунама тих закона у делу којим је
уређено обављање тих послова.
Анализом закона по којима инспекција за заштиту особа са инвалидитетом поступа, али и
узимајући у обзир недовољне људске капацитете у инспекцији, не постоје стручни послови
просветне инспекције који би могли да буду поверени лицима која нису службеници
(субјектима приватног права, односно из приватног сектора).
Из анализе произлази да би се поједини стручни послови ове инспекције могли поверити
лицима који нису службеници (субјектима приватног права, односно из приватног сектора):
- давања стручног мишљења у вези са применом стратешких докумената и других
прописа у области подршке особама са инвалидитетом и предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и њиховом усклађеношћу са
прописима Европске уније.
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД
Сектор Туристичке инспекције јесте сектор Министарства трговине, туризма и
телекомуникација.
Туристичка инспекција се бави утврђивањем испуњености прописаних услова за обављање
туристичке и угоститељске делатности.
Туристичка инспекција врши инспекцијски надзор следећих делатности:
- туристичких агенција (организатора путовања и посредника),
- туристичких путовања за сопствене потребе,
- угоститељских делатности и то: угоститељских објеката за смештај и угоститељских
објеката за исхрану и пиће,
- наутичких делатности,
- ловнотуристичких делатности,
- услуга туристичких професија (туристички водичи, туристички пратиоци и
туристички аниматори),
- услуга изнајмљивања возила
- услуга скијалишта
Туристичка инспекција у свом раду примењује:













Закон о министарствима ("Службени. гласник РС", бр. 44/14, 14/15, 54/15 – др. закон
и 62/17 )
Закон о државној управи ("Службени. гласник РС", бр. 79/05, 101/07 и 95/10, 99/14,
47/18 и 30/18 – др. закон)
Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 )
Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 - др.
закон и 95/18 )
Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19)
Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19)
Закон о јавним скијалиштима ("Службени гласник РС", број 46/06)
Закон о заштити потрошача ( "Службени гласник РС", бр. 62/14, 6/16 – др. zакон и
44/18 - др. закон)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Службени
гласник РС", број 30/10)
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14др.закон, 5/15 и 44/18 - др. Закон и 95/18)
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине ("Службени гласник РС", бр. 46/06 и 104/09 - др. закони)
Закон о заштити корисника финансијских услуга ("Службени гласник РС", бр. 36/11
и 139/14)





















Посебне узансе у туризму ("Службени гласник РС", број 33/2001)
Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте
организованог путовања ("Службени. гласник РС", број 2/16)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са
трећим лицем којима је поверено извршење услуга из програма путовања и
продатих туристичких путовања ("Службени гласник РС", број 4/16)
Правилник о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког
путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и
посредника, као и однос организатора путовања и посредника према путнику
("Службени. гласник РС", број 91/16)
Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме које мора да испуњава
туристичка агенција која непосредно пружа услуге путнику ("Службени гласник
РС", број 78/09)
Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално
техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени
гласник РС", бр. 48/12 и 58/16)
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај
("Службени гласник РС", бр. 83/16 и 30/17)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у
угоститељском објекту за смештај ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој
радиности ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском
туристичком домаћинству ("Службени гласник РС", број 96/09)
Правилник о знаковима на скијалишту ("Службени. гласник РС", број 46/11)
Правилник о минималним техничким условима за уређење, обележавање и
одржавање скијалишта ("Службени гласник РС", број 46/11)
Правилник о начину и програму полагања испита за редаре, стицање овлашћења за
обављање послова редара на скијалишту и изгледу и начину издавања легитимације
редара ("Службени гласник РС", бр. 4/11, 56/12 и 2/15)
Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обележаваља службе
спасавања ("Службени гласник РС", број 53/10)
Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање
наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина ("Службени гласник
РС", број 56/11)
Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање
ловнотуристичких објеката и стандардима, условима и начину пружања и
коришћења услуга ловног туризма ("Службени гласник РС", број 56/11)
Правилник о облику и садржини легитимације и ознаке туристичког водича,
туристичког пратиоца и туристичког аниматора ("Службени гласник РС", број
40/10)











Правилник о обрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој врсти
одеће, обуће и опреме туристичког инспектора ("Службени гласник РС", бр. 78/09,
14/13 и 81/15 – др. правилник)
Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење
дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја
о повртеди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се
они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је
пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места
("Службени гласник РС", бр. 73/10 и 89/17)
Правилник о облику и садржини обрасца понуде финансијске погодбе („Службени
гласник“ РС број 101/2017)
Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у туристичкој
инспекцији ("Службени гласник РС", број 119/17)
Уредба о садржини стандардног информативног обрасца за уговоре о временски
подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи
приликом препродаје и о омогућавању размене ("Службени гласник РС", број 12/15)
Уредба о садржини обрасца за једнострани раскид уговора о временски подељеном
коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом
препродаје и о омогућавању размене ("Службени гласник РС", број 12/15)
Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе
за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл.
гласник РС", бр. 47/2019 и 51/2019)

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
У Сектору туристичке инспекције обављају се послови који се односе на:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и
других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање
прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на
процењени ризик;
надзор над нерегистрованим субјектима;
планирање и праћење стања у области инспекцијског надзора које је у делокругу
туристичке инспекције;
измене и допуне контролних листа и њихово објављивање на интернет страници;
утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и
угоститељске делатности;
заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и
угоститељства;
израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се
обавља надзор;
израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и
његовог објављивања на веб презентацији инспекције;

9.

10.
11.

12.

13.

праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и
предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне
примене прописа;
усклађивање инспекцијског надзора; правне и аналитичке послове везане за вршење
инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору;
сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за
прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и
организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту
потрошача;
праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора
између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за
туризам,
као и други послови из ове области

Од свих послова које обавља туристичка инспекција, не могу се извести стручни послови
који би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права,
односно из приватног сектора).
УПОРЕДНА ПРАКСА
Хрватска
Релевантан законодавни оквир Хрватске за област туризма пружа Закон о угоститељској
делатности (Zakon o ugostiteljskoj delatnosti, Narodne Novine br. 085/2015 – Закон). Закон
прописује да се вршење конкретних радњи надзора у овој области врши од стране
туристичких инспектора. С друге стране, конкретне норме везане за туристичку инспекцију
пружа Закон о државном инспекторату.
Закон о државном инспекторату налаже да инспекцијске послове у области угоститељске
делатности, пружања угоститељских услуга у туризму, и боравишне односно туристичке
пристојбе врши туристичка инспекција. Овај закон, у делу у коме говори конкретно о
туристичким инспекторима, прописује да физичка лица, да би се бавила овим послом,
морају испуњавати услове који су прописани за пријем у државну службу. На основу тога,
али и анализе целокупног оквира Хравтске везане за област туризма, намеће се закључак да
послове инспекцијског надзора могу обављати само државни службеници, те да
поверавање није уређено и као такво није могуће.
Словенија
Инспекцијски надзор у области туризма у Словенији спроводи тржишна инспекција.
Релевантан законодавни оквир који нормира тржишну инспекцију јесте Закон о тржишној
инспекцији (Zakon o tržni inšpekciji, Uradni List RS, št. 20/97 - Закон).
Закон ближе уређује услове које физичко лице мора испунити како би се бавило послом
тржишног инспектора, укључујући и полагање стручног испита и континуирану едукацију,
међутим ни у једном свом делу не уређује потенцијално поверавање надлежности нити
поверавање вршења радњи инспекцијског надзора.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Из анализе произлази да се не могу извести посебни стручни послови ове инспекције који
би се могли поверити лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно
из приватног сектора).
У смислу заједничких препорука (на крају ове анализе), могуће је поверавање и послова
поступања по представкама (саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.

СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
УВОД
Тржишна инспекција налази се у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, у
оквиру Сектора тржишне инспекције, као једне од јединица министарства у заокруженој
области рада. Сектор тржишне инспекције чине укупно 4 уже унутрашње јединице у
седишту органа и 24 подручне јединице (образоване за територије округа и града Београда).
У Сектору тржишне инспекције обављају се послови који се односе на: координацију
активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног
надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и
обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену
информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове
инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина;
електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; цене робе и
услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету
(технички надзор); квалитет услуга; спречавање нелојалне конкуренције; заштита
потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права
интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или
сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида;
промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола
амбалаже и амбалажног отпада; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у
поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење
инспекцијског надзора: израда процедура за вршење инспекцијског надзора; интерна обука
тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског
надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа
тих извештаја и сачињавање предлога плана контрола за наредни период; контрола
ажурности рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења
налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду
инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског

поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради
провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених
представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за
Јавно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора;
припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву
привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и
др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима
и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад
Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада
Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски
надзор.
У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача
обављају се послови координације у области инспекцијског надзора над применом закона и
других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање
промета робе и вршење услуга; спречавања нелојалне конкуренције; заштита потрошача;
оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине,
односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање
прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених
сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве
економије у трговини, електронској трговини и услугама; израда анализе стања из области
инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и
предлагање ревидирања контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и
листа провера за вршење инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о
примени прописа из делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из
делокруга Одељења по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и
организација, организација потрошача и др.; припрема предлогa ставова и мишљења о
нацртима прописа; саветодавни и стручни послови који се односе на праћење и унапређење
инспекцијског надзора у области електронске трговине и електронских услуга; сарадња са
унутрашњим јединицама у Министарству, другим инспекцијским органима, правосудним
органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у
вези или од значаја за рад Одељења; подношење извештаја и информација о стању у
областима из делокруга рада Одељења, као и други послови у складу са прописима којима
се уређује инспекцијски надзор.
У Одељењу за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача
образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
1. Одсек за контролу промета;
2. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;
3. Група за спречавање сиве економије.
У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови
координације у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа
којима се уређују: усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и
промету; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и
биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку
инспекцијског надзора; израда анализе стања из области инспекцијског надзора из
делокруга Одељења; израда анализа примене важећих и предлагање ревидирања

контролних листи из делокруга Одељења; израда процедура и листа провера за вршење
инспекцијског надзора из делокруга Одељења; израда аката о примени прописа из
делокруга Одељења; припрема нацрта мишљења и одговора из делокруга Одељења по
захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација
потрошача и др.; припрема предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење
извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења, као и други
послови у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.
У Одељењу за контролу усаглашености и безбедности производа образују се следеће уже
унутрашње јединице:
1. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
2. Група за логистику и аналитику контрола у области деривата нафте;
3. Група за контролу деривата нафте – Београд;
4. Група за контролу деривата нафте – Војводина;
5. Група за контролу деривата нафте – Шумадија и западна Србија;
6. Група за контролу деривата нафте – јужна и источна Србија;
7. Група за поступање са одузетом робом.
ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Области под надзором тржишне инспекције и категорије надзираних субјеката су
разноврсне: сви привредни субјекти и лица са својством трговца (у општем смислу),
трговци који се баве прометом дувана и дуванских прерађевина, нафтом и нафтним
дериватима, прометом лекова, откупом пољопривредних производа, продајом грађевинских
или електричних производа и други. Тржишна инспекција, такође, врши инспекцијске
надзоре везане за области сиве економије, укључујући и провере привременог прекида
пословања предузетника, надзоре над применом прописа о оглашавању и спречавању
прања новца, што довољно показује све сложености планирања и спровођења
инспекцијских надзора у више разноврсних привредних делатности.
Сектор тржишне инспекције планира и спроводи инспекцијске надзоре по правним
основима садржаним у више закона и уредби:
 Закон о трговини („Службени гласник РС“, број 52/19),
 Закон о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 95/13 и 52/19),
 Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16 – др. закон и
44/18 – др. закон),
 Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19 – др. закон),
 Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне
својине („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 104/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и
104/09 – др. закон),
 Закон о оптичким дисковима („Службени гласник РС“, број 52/11),
 Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 77/19),
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Службени
гласник РС“, број 36/09),

 Закон о тржишном надзору („Службени гласник РС“, број 92/11),
 Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12,
108/13, 95/18, 4/19 – усклађ. динар. изн. и 91/19),
 Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма („Службени гласник
РС“, бр. 113/17 и 91/19),
 Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС“,
бр. 95/13, 41/18 и 91/19),
 Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник РС“, број 30/10),
 Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон),
 Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 93/12),
 Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и
25/15),
 Закон о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/11
и 139/14),
 Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон
и 95/18),
 Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте („Службени гласник РС“, бр.
51/15 и 5/17), и,
 Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива („Службени гласник
РС“, бр. 97/15, 5/17, 8/17, 119/17 и 102/18).
У погледу спровођења надзора који проистичу из примене Закона о трговини и
подзаконских аката, тржишна инспекција, односно тржишни инспектор:
1) проверава да ли трговину обављају лица која испуњавају опште услове за трговину;
2) проверава да ли су испуњени прописани услови за трговину одређеном робом,
односно за пружање одређене услуге;
3) проверава да ли се трговина личним нуђењем и даљинска трговина обављају у
складу са условима прописаним овим Законом;
4) проверава да ли постоје друге незаконитости у пословању или поступању
надзираног субјекта;
5) изриче одговарајуће мере у поступку инспекцијског надзора, подноси пријаву
надлежном органу, односно захтев за покретање прекршајног поступка или издаје
прекршајни налог за кажњиве радње; и,
6) предузима друге мере у складу са овим и другим прописима.
У погледу спровођења надзора који проистиче из примене Закона о електронској трговини,
тржишна инспекција, односно тржишни инспектор, спроводи поступак инспекцијског
надзора у односу на електронску трговину робом и услугама која је вид даљинске трговине.
Стога су овлашћења и дужности инспекције уређени Законом о трговини у делу који се
односи на надзор над даљинском трговину.
У погледу спровођења надзора над применом Закона о заштити потрошача и подзаконских
аката, тржишна инспекција, односно тржишни инспектор има сва права, дужности и
овлашћења која су прописана овим законом и Законом о трговини, као законом којим се
уређује инспекцијски надзор у области трговине. Конкретно, тржишни инспектор у вршењу

надзора испитује различита поступања трговаца, односно продаваца, и проверава да ли је
поступање надзираног субјекта сагласно материјалним одредбама Закона о заштити
потрошача и подзаконским актима. Наведена испитивања обухватају различите радње
предуговорног поступања, оглашавања и извршавања уговорних обавеза од стране
трговаца, односно продаваца. Међу овлашћењима тржишног инспектора издваја се и
спровођење мере заштите колективног интереса потрошача, које Министарство трговине,
туризма и телекомуникација налаже лицу против кога је вођен поступак и утврђено
постојање повреде колективног интереса. Те мере подразумевају предузимање одређеног
понашања или забрана одређеног понашања, а нарочито:
1) прекид кршења одредби овог закона или другог прописа којом се угрожава
колективни интерес потрошача и уздржавање од таквог чињења убудуће;
2) отклањање одређене неправилности;
3) престанак непоштене пословне праксе и забрана таквог или сличног поступања
убудуће; и,
4) обустављање уговарања неправичних уговорних одредби, без одлагања.
Законом о заштити корисника финансијских услуга прописано је да министарство
надлежно за заштиту потрошача врши надзор над даваоцима финансијских погодби, у
складу са законом којим се уређује заштита потрошача (Закон о заштити потрошача).
Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговара на даљину прописано је да
министарство надлежно за заштиту потрошача врши надзор над применом одредаба овог
закона које се односе на уговоре на даљину о финансијским погодбама, у складу са законом
којим се уређује заштита потрошача, а преко тржишних инспектора.
У погледу спровођења надзора над применом Закона о оглашавању, тржишна инспекција,
односно тржишни инспектор има сва права, дужности и овлашћења која су прописана овим
законом и Законом о трговини. Међу мерама издваја се посебна мера коју тржишни
инспектор у вршењу надзора може изрећи решењем, у случајевима када утврди да се
оглашавање врши супротно одредбама овог закона: забрањује се такво оглашавање и
налаже се отклањање неправилности, укључујући уклањање огласне поруке.
У погледу спровођења надзора над применом Закона о посебним овлашћењима ради
ефикасне заштите права интелектуалне својине, тржишна инспекција има својство једног
од надлежних органа, са прописаним обимом овлашћења који обухвата производњу и
промет робе којом се повређују права интелектуалне својине (жиг, дизајн, патент, мали
патент, географска ознака порекла, топографија интегрисаног кола, ауторска и сродна
права), као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним
правом. Сам начин вршења овлашћења подразумева предузимање радњи и доношење аката
у складу са овим законом и Законом о трговини, као законом којим се уређује надлежност
тог органа у вршењу инспекцијског надзора у областима за које је тај орган образован.
Овлашћења се могу вршити по службеној дужности или по захтеву носиоца права. Законом
о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине прописана
су следећа овлашћења тржишне инспекције као једног од надлежних органа:
1) привремено одузимање затечене робе, односно производа који су предмет или
средство повреде права интелектуалне својине;
2) изрицање мере привремене забране обављања делатности којом се повређује право
интелектуалне својине;

3) узимање узорака предметне робе односно производа ради испитивања постојања
повреде права интелектуалне својине, односно ради обезбеђивања доказа о томе; и,
4) обавештење о повреди права интелектуалне својине и предузетим мерама, које
упућује носиоцу права, другом органу надлежном за заштиту права интелектуалне
својине или заинтересованим лицима.
Трајање мера које изриче тржишна инспекција ограничено је до достављања одлуке
надлежног суда којом се одређује привремена мера у поступку који је покренут ради
заштите права интелектуалне својине носиоца права. Ако носилац права не покрене
поступак или не достави одлуку суда којом се одређује привремена мера у року од 15 дана
од дана пријема обавештења, а изузетно и у року од додатних 15 дана, тржишна инспекција
враћа привремено одузету робу лицу од кога је одузета, а акт којим је привремено
забрањено обављање делатности ставља се ван снаге.
У погледу инспекцијског надзора над применом Закона о оптичким дисковима, тржишна
инспекција има право и дужност да обавља различите прегледе и провере, што укључује
лиценциране просторије, контролу делатности која се у њима обавља, издату лиценцу,
оптичке дискове и делове, евиденције прописане овим законом и друго. Решењем тржишне
инспекције може се наредити уништавање одузетих оптичких дискова, односно
производних делова (stamper) када и поред предузетих активности за проналажење
власника, њихов власник, односно држалац остане непознат, а узети узорци оптичких
дискова могу се послати, ради провере и слања података, међународним организацијама за
заштиту права интелектуалне својине.
У погледу инспекцијског надзора над применом Закона о општој безбедности производа,
надлежност тржишне инспекције одређена је резидуално, односно у оном делу у коме овим
или посебним законом није прописана надлежност другог органа. У интересу обезбеђивања
ефикасног надзора којим се гарантује висок ниво заштите здравља и безбедности
потрошача, обавеза је надлежних органа да међусобно сарађују у координацији праћења
сарадње преко Савета за безбедност производа основаног на основу закона којим се уређује
тржишни надзор.
Тржишни инспектор је овлашћен да у контроли безбедности производа, поред мера за чије
је предузимање овлашћен другим прописима, предузме и друге мере за:
1) сваки производ,
2) за сваки производ који би могао да представља ризик у одређеним околностима,
3) за сваки производ који би могао да представља ризик за одређена лица да наложи да
та лица буду благовремено и на одговарајући начин упозорена на ризик, укључујући
и објављивање упозорења преко средстава јавног информисања,
4) за сваки производ који би могао да буде опасан да привремено забрани нуђење,
излагање, испоручивање и чињење доступним производа, за време које је потребно
да се изврше провере својстава производа која могу да утичу на безбедност и
здравље потрошача и других корисника,
5) за сваки опасан производ да забрани нуђење, излагање, испоручивање и чињење
доступним производа и одговарајућим мерама обезбеди спровођење те забране,
6) за сваки опасан производ који је стављен на тржиште, и,
7) за сваки обмањујући производ да забрани производњу, увоз, извоз или стављање на
тржиште и продају, односно повуче или захтева његово повлачење са тржишта.

Решење којим се предузима нека од законом прописаних мера према наведеним
производима, мора бити образложено разлозима на којима се таква мера заснива узимајући
у обзир и ставове странке која се по правилу изјашњава пре доношења решења, осим када
због хитности предузимања мере у интересу здравља и безбедности потрошача и других
корисника, то није учињено, у ком случају ће надлежни инспектор позвати странку да се
изјасни након доношења решења којим се предузима наведена мера ограничења.
У погледу инспекцијског надзора над применом Закона о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката донетих на основу ових
закона, надлежност тржишне инспекције одређена је општом одредбом која прописује да
инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу
овог закона, као и техничких прописа који се примењују на основу члана 41. овог закона,
врше надлежна министарства преко инспектора у складу са законом. Сваки од надлежних
инспектора, укључујући и тржишног, овлашћен је да:
1) захтева од испоручилаца све потребне информације и увид у исправе о
усаглашености и прописану техничку документацију;
2) обавља одговарајуће провере, узима узорке производа и даје их на испитивање
ради провере усаглашености производа са прописаним техничким захтевима;
3) проверава да ли су извршени прописани прегледи који потврђују безбедност
производа током века употребе;
4) одреди отклањање утврђених неусаглашености у одређеном року;
5) захтева да се производи означе прописаним знацима усаглашености, односно да
се уклоне недозвољени знаци;
6) ограничи или забрани испоруку производа на тржишту и спроведе додатне мере,
у складу са законом, које ће осигурати да се ограничење или забрана поштује;
7) одреди повлачење или опозивање производа који нису усаглашени са прописаним
захтевима;
8) обавести надлежно министарство које је донело технички пропис који се односи
на одређени производ ради предузимања одговарајућих мера;
9) одреди уништавање неусаглашених производа ако представљају озбиљан ризик за
безбедност, живот и здравље људи, животиња и биљака, као и заштиту животне
средине.
Ако надлежни инспекцијски орган не располаже потребним стручним знањем или опремом
за вршење провера или испитивања, може их поверити одговарајућем телу за оцењивање
усаглашености. Трошкове провере и испитивања усаглашености производа, као и друге
трошкове који настану у поступку инспекцијског надзора, сноси испоручилац ако се утврди
да производ није усаглашен са прописаним захтевима.
Законом о тржишном надзору прописана је надлежност тржишних инспектора, односно
спровођење активности и предузимање мера у оквиру делокруга те инспекције и у
одговарајућем обиму у складу са програмом тржишног надзора, а у сарадњи са другим
надлежним органима, који обухватају:
– електричну опрему намењену за употребу у одређеним границама напона,
– једноставне посуде под притиском,
– грађевинске производе,
– електромагнетску компатибилност за производе,

– опрему за личну заштиту,
– кућне апарате на гас,
– топловодне котлове на течна или гасовита горива,
– нафту и деривате нафте, биогорива и компримовани природни гас,
– машине,
– лифтове,
– радиокомуникациону и телекомуникациону терминалну опрему,
– моторна и прикључна возила, опрему и делове за та возила,
– хемикалије и биоцидне производе у складу са посебним прописима,
– текстил, текстилне производе и обућу, и,
– кристал стакло.
Мере тржишног надзора, које предузима и тржишна инспекција, обухватају одговарајуће
провере карактеристика производа у одговарајућем обиму, провером докумената, а када је
то потребно врше, односно захтевају физичке и лабораторијске провере, на основу
адекватних узорака, узимајући у обзир успостављена начела оцењивања ризика, притужбе
и друге информације. Органи тржишног надзора имају право да од привредног субјекта
захтевају да им стави на увид извештај о испитивању, односно исправу о усаглашености
издату од стране именованог, овлашћеног, акредитованог или другог тела за оцењивање
усаглашености, у складу са посебним прописом, којом се потврђује усаглашеност, а у
случају када привредни субјект има извештај о испитивању или исправу о усаглашености
коју је издало именовано, овлашћено, акредитовано или друго тело за оцењивање
усаглашености где се посебним прописима не захтева тај извештај или та исправа, орган
тржишног надзора ће то узети у обзир приликом провере карактеристика производа.
Органи тржишног надзора, одлучују о предузимању мере забране стављања производа на
тржиште или ограничењу испоруке производа на тржиште, одређују предузимање мере
повлачења производа са тржишта, односно опозив од корисника, применом начела
сразмерности мере у складу са законом.
Законом о дувану прописано је да надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих
на основу њега, врше врши министарство надлежно за послове пољопривреде,
министарство надлежно за послове здравља, министарство надлежно за послове трговине и
министарство надлежно за послове финансија, преко надлежним републичких инспектора.
Контролу измиривања обавеза по основу јавних прихода врши министарство надлежно за
послове финансија, преко републичког органа надлежног за послове јавних прихода, у
складу са законом којим се уређује порески поступак.
Права и дужности републичког тржишног инспектора обухватају:
1) преглед просторија у којима се стављају у промет дувански производи;
2) преглед пословних књига, дозвола за трговину на велико и трговину на мало
дуванским производима, као и дозвола за увоз и извоз, евиденција и друге
документације о пословању привредног субјекта, као и друге податке који се односе
на промет дуванских производа;
3) контролу цена дуванских производа, посебних ознака, испуњености услова за
обављање делатности трговаца на велико и мало дуванским производима, као и
испуњеност услова у погледу обележавања дуванских производа по одредбама овог
закона; и,

4) узимање писане и усмене изјаве од одговорних лица у привредном субјекту, као и
од других лица, о чињеницама које су од значаја за пословање које се односи на
промет дуванских производа.
Републички тржишни инспектор је дужан да покрене поступак за одузимање дозволе за
трговину на велико и мало дуванским производима, као и дозволу за увоз и извоз ако
ималац дозволе престане да испуњава услове прописане овим законом за њено издавање.
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописано је да надзор над
применом овог закона од стране обвезника, адвоката и јавних бележника дужни су да врше
Управа за спречавање прања новца, Народна банка Србије, Комисија за хартије од
вредности, орган надлежан за надзор у области пореског саветовања, орган надлежан за
надзор у области игара на срећу, министарство надлежно за инспекцијски надзор у области
трговине, Адвокатска комора Србије, министарство надлежно за послове поштанског
саобраћаја и Јавнобележничка комора. Сваки од наведених органа, уколико на основу
закона даје дозволе за рад обвезника, односно овлашћења за обављање послова обвезника,
може привремено или трајно да забрани обављање делатности обвезника, односно да
обвезнику одузме дозволу или овлашћење за обављање послова, у нарочито оправданим
случајевима.
Описана овлашћења и надлежности тржишне инспекције, у области спречавања прања
новца и финансирања тероризма, претежним делом се односе на надзор над посредницима
у промету и закупу непокретности. Наиме, Законом о посредовању у промету и закупу
непокретности прописано је да се упис у Регистар посредника врши на захтев лица које
тражи упис у тај регистар, при чему решење о упису у Регистар посредника доноси
министар надлежан за послове трговине. Инспекцијски надзор врши министарство преко
тржишног инспектора, на основу овлашћења прописаних законом којим се уређује
трговина.
Спровођење Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму надзире
више министарстава, међу којима и министарство надлежно за послове трговине и услуга,
преко тржишних инспектора, који сарађују са осталим инспекцијама, међусобно се
обавештавају о предузетим мерама, размењују информације, пружају непосредну помоћ и
предузимају заједничке мере и активности значајне за спровођење надзора забране пушења.
У вршењу инспекцијског надзора сваки од овлашћених инспектора, укључујући и
тржишног, овлашћен је да:
1) прегледа простор у коме је забрањено пушење и прикупља потребне доказе
мерењем и другим методама у складу с прописима донетим за спровођење овог
закона;
2) саслуша и узме изјаве од лица које је пушењем нарушило забрану пушења, као и
од одговорног лица, односно лица задуженог за контролу забране пушења;
3) да изрекне новчану казну која се наплаћује на лицу места у складу са законом;
4) против лица које је нарушило забрану пушења и против одговорног лица, као и
против правног лица и предузетника, без одлагања, поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка код надлежног органа;

5) обавља и друге послове инспекцијског надзора у складу са законом.
Законом о фискалним касама прописана је надлежност Пореске управе и министарства
трговине, у погледу надзора над применом овог закона, којим се уређује евидентирање
сваког појединачно оствареног промета добара на мало, односно сваке појединачно
извршене услуге физичким лицима преко електронске регистар касе са фискалном
меморијом или фискалног штампача, техничке и функционалне карактеристике фискалне
касе, фискални документи фискалне касе, евидентирање промета, отклањање грешака,
ресетовање фискалне касе, стављање у промет фискалне касе, фискализација, сервисирање
и поправка фискалне касе, контрола техничких и функционалних карактеристика фискалне
касе, контрола евидентирања промета преко фискалне касе и контрола рада овлашћеног
сервиса.
Будући да Закон о фискалним касама нису ближе уређена права, овлашћења и дужности
надлежних органа, произлази да се обим надзора Тржишне инспекције одређује према
одредбама Закона о трговини – издавање фискалних рачуна и евидентирање промета путем
фискалних каса.
Законом о хемикалијама прописана је надлежност тржишног инспектора у погледу вршењу
инспекцијског надзора над испуњеношћу услова за држање опасне хемикалије у продајном
простору и начином обележавања тог простора, односно да ли се опасне хемикалије држе у
продајном простору и да ли се тај простор обележава на прописан начин.
Надзор над спровођењем одредаба Закона о енергетици и прописа донетих на основу овог
закона које се односе на маркирање, мониторинг и квалитет деривата нафте (Уредба о
обележавању (маркирању) деривата нафте и Уредба о мониторингу квалитета деривата
нафте и биогорица) врши министарство надлежно за послове трговине преко тржишних
инспектора, у складу са Законом о трговини и Законом о заштити потрошача. Тржишна
инспекција у вршењу надзора проверава и да ли је енергетски субјект прибавио лиценцу за
обављање енергетске делатности, у складу са одредбама Закона о енергетици.
Уредбом о обележавању (маркирању) деривата нафте прописано је да надзор над
спровођењем ове уредбе врши министарство надлежно за послове трговине преко
тржишних инспектора, на тржишту Републике Србије, у складу са законом којим се уређује
трговина. Тржишни инспектор има право и дужност да:
1) узима узорак на основу извештаја лица које пружа услугу маркирања, из више
наведених извора;
2) узима узорке са осталих места, укључујући и код корисника код којих се налази
дериват нафте, самостално или у сарадњи са другим државним органима;
3) врши контролу присуства и концетрације маркера.
У вршењу надзора тржишни инспектор је овлашћен да:
1) решењем привремено забрани стављање у промет на тржиште Републике Србије
деривата нафте за које је утврђено да не садрже прописану концентрацију маркера
и/или прописани тип маркера, као и да спроведе додатне мере и осигура да се

2)
3)

4)

5)

ограничење или забрана поштује пломбирањем резервоара и точионих апарата који
су повезани са резервоаром;
решењем одреди повлачење или опозивање деривата нафте који не садржи
прописану концентрацију маркера и/или прописани типа маркера;
на писани захтев енергетског субјекта закључком одреди поступање са дeриватом
нафте који не садржи прописану концентрацију маркера и/или прописани тип
маркера;
на писани захтев енергетског субјекта, који је поднет у року од највише 30 дана од
дана утврђивања одступања од прописане концентрације маркера и/или типа
маркера, одреди анализу у националној лабораторији арбитражног узорка који се
налази код тржишног инспектора;
на писани захтев енергетског субјекта за отклањање неусаглашености деривата
нафте, контролом утврди испуњеност прописаних услова у вези са прометом
деривата нафте и закључком утврди оправданост захтева. У случају оправданости
захтева закључком се одређује начин и место усаглашавања деривата са прописаним
захтевима.

Маркирање је поступак додавања одређене количине маркера у деривате нафте ради
уређења и контроле тржишних токова деривата нафте, а маркер је једињење на бази нано
технологије које је након додавања у деривате нафте стабилно, без боје и мириса, видљиво
само са високо осетљивим уређајима за детекцију, које не утиче на физичко-хемијске
карактеристике деривата нафте, лако се хомогенизује са дериватима нафте након додавања,
у еколошком погледу je безбедно за руковање по животну средину и здравље радника на
манипулацији у производним погонима, лиценцираним складиштима и малопродајним
објектима.
Маркирање деривата нафте може да врши домаће или страно правно лице које испуњава
прописане услове и које је изабрано у поступку јавног тендера који покреће министарство
надлежно за послове енергетике по доношењу одлуке о расписивању јавног тендера.
Изабрано лице које пружа услугу маркирања дужно је да:
1) на захтев енергетских субјеката пружи услугу маркирања деривата нафте;
2) на захтев тржишне инспекције испоручи уређаје и опрему за мерење и утврђивање
концентрације маркера и пружи обуку и техничку помоћ; и,
3) министарству надлежном за послове енергетике, министарству надлежном за
послове трговине и министарству надлежном за послове финансија два пута месечно
доставља извештај о маркирању деривата нафте и извештај о контроли маркера у
дериватима нафте и то: до 20. у месецу, за период од 1. до 15. тог месеца, односно до
5. у месецу, за период од 16. у претходном месецу до краја тог месеца, као и друге
извештаје на захтев министарства надлежног за послове енергетике.
Уредбом о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива прописано је да надзор над
спровођењем ове уредбе врши министарство надлежно за послове трговине, преко
тржишних инспектора, у складу са законом којим се уређује област енергетике и у складу
са закон ом којим се уређује трговина. Тржишни инспектор у поступку надзор има право и
дужност да:

1) узима узорак на основу одабира локација са списка локацији са којих се узимају
узорци за потребе мониторинга квалитета, у складу са Годишњим програмом
мониторинга; и,
2) обележава узорке деривата нафте у складу са Годишњим програмом мониторинга и
на начин да се обезбеди заштита података о пореклу деривата нафте и биогорива.
Мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива јесте скуп активности које се односe на
континуирано оцењивање квалитета деривата нафте и биогорива унутар целог
дистрибутивног ланца, путем узимања и испитивања утврђеног броја узорака, статистичке
обраде резултата испитивања и извештавања о спроведеном мониторингу.
Годишњи програм мониторинга је програм који се доноси за текућу календарску годину и
којим се утврђује: предмет и место спровођења мониторинга, број узорака који се испитује,
параметри квалитета који се испитују, планирање узимања узорака, начин узимања и
обележавања узорака, начин руковања узорцима, начин извештавања о спроведеном
мониторингу, период спровођења мониторинга и други елементи важни за мониторинг
квалитета деривата нафте и биогорива.
Граничне вредности параметара квалитета деривата нафте и биогорива и методе
испитивања утврђене су прописима којима ce уређују технички и други захтеви за течна
горива нафтног порекла, течни нафтни гас и биогорива. Проверу и спровођење
мониторинга квалитета, на узетим узорцима, обавља лице које је на јавном тендеру
изабрано да спроводи мониторинг квалитета.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Данска
Овлашћења у погледу провере усаглашености пословања надзираних субјеката са правом
оглашавања и маркетинга надзире Дански потрошачки омбудсман (Danish Consumer
Ombudsman), као независно јавно тело које поступа по Закону о маркетиншким праксама,
Закону о електронској трговини, Закону о забрани оглашавања дувана и низом других
прописа који проистичу из законодавства везаног за заштиту права потрошача.
Закон, који уређује рад овог органа, даје јавна овлашћења за покретање грађанских или
кривичних поступака у име потрошача, односно подносилаца представки, а такође може
захтевати да органи полиције спроведу истрагу и иницирају кривично гоњење у нарочито
тешким случајевима.
Дански потрошачки омбудсман поступа по појединачним представкама и у случајевима
ширег друштвеног значаја у питањима оглашавања. Међутим, овај орган не решава
појединачне спорове између потрошача и трговаца. Постоји могућност изрицања
привремених мера од стране омбудсмана до покретања одговарајућег поступка од стране
потрошача.

Приликом испитивања представки и доношења одлуке о предметима у којима ће
поступати, Дански потрошачки омбудсман фокусира се на спорна питања чије решавање ће
на најбољи начин задовољити колективни интерес потрошача. У тим случајевима,
приоритет у поступању опредељује: (1) значај и обим питања обухваћеног представком
(нпр. да ли се сличан проблем јавља у већем броју представки); (2) последице које спорни
случај може изазвати по појединачног потрошача, односно подносиоца представке; и, (3)
свеобухватност, односно домашај проблема (да ли се односи на више сектора трговине или
само на појединачне делатности трговине). Иако се представке рангирају према
приоритету, када је реч о покретању поступака и истрага, поводом сваке представке тежи
се давању корисног одговора за потрошача. Све примљене представке пружају општа
усмерења у погледу будућег рада овог омбудсмана.
Пријем представки врши се на две адресе електронске поште, намењене за пријаву
забрањених видова оглашавања (spam) на адресе намењене за домаће и интернационална
оглашавања. Према упутству са интернет странице органа, назначено је да пре подношења
представке треба проверити три питања и имати у виду следеће смернице:
 Да ли је порука послата од приватног привредног субјекта – трговца или компаније?
– Пошта упућена од физичких лица и политичких организација није незаконита.
 Да ли је порука заиста послата без претходног пристанка или је подносилац
представке радније дао сагласност за пријем огласних порука од овог трговца?
 Да ли је циљ слања ове поруке оглашавање неког производа или услуге? Само
поруке комерцијалног карактера су незаконите.
 Приложити поруку на коју се односи електронска представка. Након слања,
подносилац представке добија аутоматски повратни мејл који садржи линк до
кратког упитника о предмету представке, који је подносилац представке замољен да
попуни.
Естонија
Одбор за заштиту потрошача (Consumer Protection Board) је јавна агенција у чијој
надлежности је надзор над усаглашености пословања са правом заштите потрошача,
заштита легитимних интереса потрошача и заступање њихових интереса, развој и
имплементација јавних политика у погледу заштите потрошача у складу са међународном
праксом и домаћим законодавством.
Одбор може наложити престанак активности које су штетне колективним интересима
потрошача. У случају непоступања по овом налогу, може се изрећи новчана казна у износу
до 9.600 евра. Такође, Одбор може спровести прекршајни поступак и изрећи новчану казну
у износу до 32.000 евра, а може се обратити и суду надлежном за решавање спорова из
уговорних односа, са захтевом да забрани примену општих услова пословања трговца које
штете колективним интересима потрошача.
Потрошач се може обратити Комитету за решавање потрошачких спорова (Consumer
Disputes Committee), чије административне и техничке послове обавља Одбор за заштиту
потрошача. Поводом обраћања потрошача, Комитет решава спор поводом потрошачких
уговора о испоруци добара или пружању услуга, без наплате такси. Поступак се окончава

одлуком Комитета која није обавезујућа и има својства препоруке. Ипак, у пракси она има
значај, будући да се на интернет страници Комитета објављује „црна листа“ (black list)
трговаца који нису поступили по препорукама. Одбор за заштиту потрошача прати
извршење препоруке па, уколико утврди да је трговац није уважио и није усагласио свој
рад са препоруком, може се обратити истоветним захтевом у судском поступку, ради
примене Закона о заштити потрошача или заштите колективних интереса потрошача.
Предуслов за покретање таквог поступка је сагласност потрошача о коме је претходно
донета конкретна препорука.
Летонија
Центар за заштиту права потрошача (Consumer Rights Protection Centre) јесте грађанска
организација (удружење) под надзором Министарства економије као органа управе који
обезбеђује заштиту права и интереса потрошача. Овлашћења Центра уређена су Законом о
заштити потрошача (Consumer Rights Protection Law) као основним прописом, док су
конкретне активности уређене статутима и другим оснивачким актима. Главне функције
овог органа обухватају:
 надзор и контрола над трговином непрехрамбеним производима и сектором
пружања услуга, изузев у секторима у којима постоји надлежност других
институција за спровођење надзора, у складу са законом и уредбама;
 одређивање декларисања (правилног начина исказивања тежине и мера) за
прехрамбене и непрехрамбене производе, као и надзор над правилним обрачуном
плаћања у купопродајама;
 организација и координација активности невладиних организација за заштиту права
потрошача и надзор и мониторинг рада удружења за заштиту потрошача која су
укључена у имплементацију јавних политика;
 пружање помоћи потрошачима у вансудском решавању спорова са трговцима или
пружаоцима услуга;
 процена примљених поднесака и представки које се односе на повреде закона и
прописа који уређују заштиту права потрошача, узимајући у обзир потенцијалне
повреде и могуће штетне последице по колективне интересе потрошача;
 организовање Комисије за решавање потрошачких спорова (Commission for
Settlement of Consumer Disputes), обављајући послове секретаријата за ово тело; и,
 пружање правне подршке потрошачима у питањима везаним за заштиту права
потрошача.
Уколико је утврђена повреда права потрошача, која утиче на колективне интересе
потрошача и може утицати на настанак штете за једног или више потрошача, Центар за
заштиту права потрошача овлашћен је да предузме једну или више од следећих мера:
1. да предложи да се произвођач, трговац или давалац услуге писмено обавеже да ће
отклонити повреду у одређеном року;
2. донесе одлуку којом ће од произвођача, трговца или пружаоца услуге, тражити да
прекине повреде закона и да изврши одређене радње у одређеном року, у циљу
отклањања последица незаконитости;

3. да донету одлуку, у целости или делимично, објави на почетној интернет страници
Центра за заштиту права потрошача и у Службеном листу Владе Летоније, о трошку
произвођача, трговца или пружаоца услуга.
Словачка
Министарство економије и грађевинарства Републике Словачке је централни орган
надлежан за заштиту потрошача, који организује активности органа управе поводом:
 координације различитих тела државне управе у заштити интереса потрошача –
Савет за заштиту потрошача (Consumer Policy Council);
 обавља послове заједничког органа у пословима сарадње између чланица ЕУ, у
контакту са националним телима земаља чланица ЕУ одговорним за заштиту права
потрошача;
 обављање послова Контактне тачке за брзу размену информација у оквиру ЕУ
поводом озбиљних ризика повезаних са непрехрамбеним производима (RAPEX);
 учешће у припреми, транспоновању и имплементацији законодавства ЕУ и
обављање послова у вези са чланством у радним групама и комитетима ЕУ и OECD
у питањима заштите потрошача и здравља;
 давање прецизних инструкција органу надлежном за тржишни надзор – Словачкој
тржишној инспекцији (Slovak Trade Inspection) у односу на активности овог органа у
заштити потрошача;
 руковање захтевима у одељењу за заштиту потрошача и испитивање притужбе
поднетих против директора централе тржишне инспекције; и,
 одлучивање у другом степену у одлукама поводом првостепених одлука тржишне
инспекције и одлучивање о ванредним средствима за испитивање одлука, изван
редовних поступака по жалби.
Тржишна инспекција Републике Словачке (Slovak Trade Inspection) је орган у саставу
државне управе које спроводи инспекцијске надзоре поводом испоруке производа и
пружања услуга потрошачима, са изузетком хране, дуванских производа и козметичких
производа. Приликом спровођења инспекцијских надзора, тржишна инспекција проверава
да ли су производи и услуге, који се продају односно пружају, усаглашени са законима и
прописима и посебно да ли се продају и пружају у безбедном облику, у одговарајућој
количини, мери, тежини и квалитету и да ли постоји одређена политика или пропис о
ценама који се односи на ова добра и услуге. Такође, проверава време продаје, услове у
којима се роба складишти, начин испоруке, коришћење прописане амбалаже и паковања,
усаглашеност са прописима којима се уређује интелектуална својина, права потрошача,
усаглашеност са кредитним клаузулама и финансијским погодбама.
Тржишне инспекције Словачке има права, дужности и овлашћења да:
 утврди неусаглашености, односно незаконитости у пословању правних и физичких
лица која продају робу или пружају услуге на унутрашњем тржишту Републике
Словачке;
 наложи мере којима се елиминишу неправилности утврђене у току инспекцијског
надзора;
 спроводи контролне надзоре ради провере извршења наложених мера;










организује испитивања безбедности и квалитета робе;
обавештава јавност о небезбедним производима на тржишту, који могу
представљати ризик за њихов живот и здравље;
користи информације других органа и поступа по притужбе, ради спровођења
инспекцијских надзора;
изриче новчане казне;
изриче обавезујуће управне мере;
захтева достављање потребних изјава, информација и документације;
забрањује испоруку и продају робе или пружање услуга;
наложи хитан опозив и повлачење производа са тржишта и, уколико је потребно,
уништење таквих производа о трошку надзираног субјекта.

Словенија
Тржишни инспекторат Републике Словеније (Tržni inspektorat) је орган у саставу
Министарства економског развоја и технологије, који функционише самостално у вршењу
својих инспекцијских овлашћења којима проверава усаглашеност поступања у складу са
прописима о заштити потрошача, занатства, трговине, услугама агенција у промету
непокретности, кетеринга и туризма, права индустријске својине, кредитним клаузулама у
потрошачким уговорима и употреби словеначког језика. Шири домен рада инспектората
обухвата и надзор над испуњености услова везаних за општу безбедност производа попут
електричне опреме, грађевинских материјала и производа, опреме, средстава личне заштите
на раду и других техничких производа.
Поред инспекцијских надзора, инспекторат спроводи и низ превентивних активности,
информише потрошаче и компаније о правима и обавезама и тиме обезбеђује олакшано и
правилно понашање свих учесника на тржишту.
Хрватска
По Закону о Државном инспекторату Хрватске, инспекцијске послове у области трговине,
услуга, заштите потрошача и сигурности непрехрамбених производа, ако посебним или
овим законом није другачије прописано, обавља тржишна инспекција. Послови тржишне
инспекције, између осталог, обухватају обављање инспекцијског надзора и извршење
закона, других прописа и прописа Европске уније којима се уређује: обављање трговине,
обављање услуга, забрана и спречавање нерегистрованог обављања трговине и услуга,
посредовање у промету непокретностима, заштита економских интереса потрошача при
куповини производа и услуга, као и при другим облицима стицања производа и услуга,
општи безбедности захтеви за производе, технички захтеви за производе, граничне
вредности и/или значајне квалитете производа, начине утврђивања и праћења квалитета
производа, поступци оцењивања усаглашености са прописаним захтевима, документи о
усаглашености, исправе које морају имати производи, означавање, обележавање и
оглашавање производа, захтеви у вези са производњом, стављањем на тржиште или на
располагање на тржишту грађевинских производа, хомологација возила и делова возила,
захтеви енергетске ефикасности и захтеви за екодизајн производа повезаних с енергијом,
продаја јавних услуга потрошачима и општи услови пружања јавних услуга, својства
производа у систему извора светлости и расветљавања и/или других значајних

карактеристика таквих производа и обављање и других инспекцијских послова у складу са
посебним законом.
Послове тржишног инспектора, у звањима вишег тржишног инспектора – специјалисте,
вишег тржишног инспектора, тржишног инспектора и тржишног инспектора II, може
обављати лице које, осим законом утврђених услова за пријем на место државног
службеника, испуњава и следеће услове:
 одговарајући степен стеченог образовања (почев од трогодишњих струковних
студија до дипломских академских и специјалистичких студија, зависно од
степена звања инспектора) у области друштвених наука (економија и право),
у области техничких наука (грађевинарство, електротехничка, машинство,
графичка технологија, хемијско инжењерство, текстилна технологија,
технологија промета и транспорта), области биомедицине (ветеринарска
медицина), области биотехничких наука (пољопривреда – агрономија,
шумарство, биотехнологија, прехрамбена технологија, нутриционизам);
 одговарајуће трајање радног искуства (у зависности од степена/звања у које
се лице прима као тржишни инспектор);
 положен државни стручни испит за тржишног инспектора;
 познавање рада на рачунару;
 возачки испит Б категорије;
 остале услове, у зависности од конкретног звања тржишног инспектора.
Одредбама чл. 82-86. Закона о дражвном инспекторату Хрватске прописане су посебне
одредбе о инспекцијском надзору тржишног инспектора, којима је прописано да ако
инспектор не располаже потребним стручним знањем или опремом за спровођење
потребних прегледа и узроковања, може затражити помоћ стручне институције за
спровођење тих радњи у оквиру инспекцијског надзора. Наиме, ако је у посутпку
инспекцијског надзора потребно утврдити да ли производ стављен на тржиште одговара
прописаним захтевима означавања, безбедносним или техничким затевима, инспектор
може узети један узорак тог производа, односно од тог производа, и дати га запечаћеног и
прописно означеног на испитивање стручној институцији. Описане одредбе овог закона не
односе на производе за које су та питања уређена посебним прописима (попут
прехрамбених производа или других облика службених контрола).
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о трговини није поверено обављање појединих стручних послова инспекције
лицима која нису службеници. Наведено важи и за све остале законе и уредбе по којима
надзор спроводи Тржишна инспекција.
Иако не постоји изричита констатација да се ради о поверавању једне фазе поступка
инспекцијског надзора, провера концетрације маркера (у складу са Уредбом о обележавању
(маркирању) деривата нафте) и провера својстава производа (у складу са Законом о општој
безбедности производа), суштински представљају вештачење и не могу се оценити као

вршење стручних послова инспекције. Начин обављања ових послова у односу на деривате
нафте, ближе је уређен самом уредбом, док се провера својстава производа обавља у
сертификованим – стручним лабораторијама.
С друге, упоредна искуства у спровођењу инспекцијских надзора, тржишног надзора и
заштите права потрошача показују да је могуће део послова инспекције поверити телима
или институцијама које се налазе изван система државне управе.
Узимајући у обзир обимну и сложену надлежност Сектора Тржишне инспекције и
формулисане приоритете у раду који се односе и на сегмент сиве економије, поверавање
дела послова било би корисно за адекватну алокацију постојећих техничких и кадровских
ресурса. Изложена овлашћења за одлучивање у управном поступку и опсег управних мера
указују да такве послове ипак треба да изриче тржишни инспектор као квалификовано,
стручно и оспособљено службено лице, што је од посебног значаја у склопу активности
усмерених на сузбијању сиве економије и делатности нерегистрованих субјеката.
Зато простор за поверавање одређених послова постоји у односу на регулисане, пријављене
субјекте који се налаже у нижим или средњем степену ризика, односно код којих не
постоји потреба предузимања хитних мера. Будући да примери из упоредне праксе показују
да се одређени број представки и притужби на рад трговаца испитује и решава изван
инспекцијских система, сличан модел свакако би се могао применити и у Србији, уз
ангажовање удружења и савеза уписаних у евиденцију прописану Законом о заштити
потрошача и координацију са Националним телом за заштиту потрошача.
Поред постојећих овлашћења у погледу заштите права потрошача, овлашћења удружења и
савеза потребно је проширити и на разматрање представки који се односе на услове за
обављање трговине и друге услове из прописа чију примену надзире Тржишна инспекција.
Наиме, примарна обрада представки и њихово испитивање од стране овлашћених лица
значајно би умањила потребу за ангажовањем аналитичара инспекције, који би могли бити
усмерени на вршење инспекцијских надзора. Додатну вредност представљала би и
промоција и информисање свих учесника на тржишту о делатности и раду организација за
заштиту права потрошача, што доприноси подизању свеукупне свести о потреби
усклађеног пословања у трговини и пружању услуга. Модел препорука трговцима је,
такође, одговарајући институт „меког права“ који подстиче трговце на споразумно и
вансудско решавање потрошачких спорова.
НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА
Надзор и контрола над решавањем притужби и поступању ималаца јавних овлашћења у
основи је постављен тренутно прописаном санкцијом брисања удружења, односно савеза из
евиденције, у складу са чланом 137. Закона о заштити потрошача, ако:
11) престане да испуњава услове из чл. 130, 134. и 136. овог закона;
12) учини тежу повреду обавезе из члана 138. став 5. овог закона;
13) злоупотребљава израз удружење односно савез;
14) не достави годишњи извештај Министарству о спроведеним активностима и
постигнутим резултатима у области заштите потрошача, укључујући и пратећи

финансијски извештај, у складу с чланом 132. став 3. овог закона, до 31. марта
текуће године за претходну годину;
15) нарушава потрошачке принципе Етичког кодекса који доноси Савет потрошача
из члана 138. став 1. тачка 3) овог закона.
Механизми надзора и контроле над обављањем поверених стручних послова инспекције
обухватају:
унутрашњи надзор – унутрашње провере:
притужбе на рад
осигурање од професионалне одговорности
дисциплинска одговорност – суд части
управни надзор од стране Тржишне инспекције и Министарства трговине,
туризма и телекомуникација.
6) тужба за накнаду штете суду
1)
2)
3)
4)
5)

Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора над
радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган, овлашћен је да у вршењу
надзора над радом од органа и организације којој су поверени послови државне управе
захтева извештаје и податке о раду (извештај о раду садржи приказ извршавања закона,
других општих аката и закључака Владе, предузете мере и њихово дејство и друге податке),
утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мере и рок
за њихово отклањање, издаје инструкције, наложи предузимање послова које сматра
потребним, покрене поступак за утврђивање одговорности, непосредно изврши неки посао
ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт, предложи Влади да
предузме мере на које је овлашћена.
НЕИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА И ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА У ОБАВЉАЊУ ПОВЕРЕНИХ
ПОСЛОВА
Уколико субјекат коме су поверени стручни послови престане да испуњава прописане
услове, потребно је предвидети: меру отклањања неправилности и опомене, привремено
одузимање (суспензију) лиценце, условно одузимање лиценце, трајно одузимање лиценце.
У случају повреде прописаних обавеза у обављању поверених стручних послова инспекције
потребно је предвидети: меру отклањања неправилности и опомене, привремено одузимање
(суспензију) лиценце, трајно одузимање лиценце, прекршајну одговорност, забрану
обављања делатности/послова/дужности у одређеном периоду, новчане казне ван
прекршаја (пенале).
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРОМЕНЕ

У циљу што бољег обављања послова који се поверавају, програми стручног усавршавања
у области поверавања појединих стручних послова инспекције лицима која нису
службеници, које би спроводили акредитовани предавачи Националне академије за јавну
управу би требало да садрже теме везане за примену Закона о инспекцијском надзору,
Закона о општем управном поступку и конкретним материјалним законима по којима се
спроводи управни поступак.
НАЦРТ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА
Нацрт одредаба посебног закона/посебних закона, којима се уређује поверавање појединих
стручних послова инспекције:
Закон о заштити потрошача
У члану 135. став 2. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/14, 6/16
(др. закон), 44/18 (др. закон)), после става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5, који гласе:
„Удружења и савези из става 1. овог члана дужни су примају представке потрошача
на рад трговаца у вези са повредама права потрошача прописаним овим законом и
прописима донетим на основу њега, да затраже потребне обавештења од подносиоца
представке и пријављеног трговца у вези са пријављеним повредама и издавањем
препоруке настоје да се отклони учињена повреда права потрошача или друга
неправилност у примени овог закона.
Давање информација из става 2. овог члана није обавезујуће за подносиоца
представке и трговца.
Удружења и савези и става 1. овог члана дужни су да о достављеним притужбама,
прикупљеним обавештењима и исходима поступања по притужби, обавесте орган надлежан
за примену овог закона, односно надлежну инспекцију.
Обављање послова из ст. 2-4. овог члана врши се као програм од јавног интереса,
који расписује Министарство у складу са овим законом и законом којим се уређују јавне
набавке.“
Усклађивање права Републике Србије са правним тековима Европске уније упућује на
разматрање примера добре праксе у области заштите права потрошача и начину вршења
тржишног надзора. Уз сагледавање специфичности проблема и делатности у којима се
надзор Тржишне инспекције указује као потребан, поверавање дела послова инспекције
представља вид растерећења инспекцијског органа, уз истовремено ангажовање других
учесника на тржишту у циљу промовисања и остваривања стања законитости и
усклађености пословања.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
УВОД
Инспекција поштанских услуга налази се у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација у оквиру Сектора зе електронске комуникације и поштански саобраћај.
Наиме у оквиру Сектора, формирано је Одељење за поштански саобраћај и надзор, где је у
оквиру тог Одељења образована Група за инспекцијски надзор.
У Групи за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: инспекцијски
надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанског
саобраћаја; предузимање управних и других мера доношењем решења о отклањању
неправилности; решавање по пријавама регулаторног тела надлежног за област поштанских
услуга, физичких и правних лица; проверу доступности универзалне поштанске услуге
свим грађанима Републике Србије и функционисања поштанске мреже јавног поштанског
оператора; проверу поступања оператора у вези са применом мера за спречавање прања
новца и финансирање тероризма; подношење захтева за покретање прекршајног, односно
пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка привредног преступа; издавање
прекршајног налога; анализу и израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење
стања у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика;
планирање инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену
и допуну контролних листи и њиховог објављивања на својој интернет страници;
превентивно деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о
инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег
извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и други
послови из ове области.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Инспекције за поштански саобраћај, прописан је Законом о поштанским
услугама („Службени гласник РС”, брoj 77/2019) 28 у границама овлашћења прописаних
чланом 87-95. наведеног закона. Имајући у виду да је наведени Закон ступио на снагу 8.
новембра 2019. године, а да је чланом 105. истог Закона, прописано да ће се подзаконски
акти донети у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона, до доношења
подзаконских аката, примењују се стари прописи, осим као одредбе тих аката нису у
супротности са новим Законом. Такође, Инспекција за поштански саобраћај врши контролу
усклађености пословања поштанских оператора са прописима о спречавању прања новца и
28

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-postanskim-uslugama.html

финансирања тероризма на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма („Службени гласник РС, бр. 113/2017).
Надзирани субјекти у смислу Закона о поштанским услугама су привредни субјекти који
обављају поштанске услуге у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, као
своју претежну делатност или као додатну, поред претежне делатности, на основу
одговарајуће дозволе Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске
услуге (Агенција). Поред регистрованих привредних субјеката који делатност поштанских
услуга обављају на основу дозволе, предмет надзора су и нерегистровани субјекти који
делатност обављају без одговарајуће дозволе Агенције или уопште нису уписани у регистар
привредних субјеката. Послови инспекцијског надзора у области поштанских услуга, нису
поверени аутономној покрајини и органима локалне самоуправе. Према званичним
подацима Агенције, на тржишту поштанских услуга поред ЈП „Пошта Србије“, поштанске
услуге обавља преко 70 приватних поштанских оператора и курирских служби.
На основу Правилника о условима за отпочињање обављања делатности поштанских
услуга („Службени гласник РС”, бр. 51/10), инспектор врши контролу услова за
отпочињање обављања делатности универзалне поштанске услуге (врши проверу
испуњености прописаних услова (техничко-технолошких, кадровских…), које надзирани
привредни субјект мора да испуни како би добио решење којим се утврђује да испуњава
услове за отпочињање обављања делатности поштанских услуга.
Инспекција за поштански саобраћај врши:
- редовне инспекцијске надзоре код поштанских оператора који обављају поштанске
услуге на основу одговарајуће дозволе, издате од стране надлежног органа;
- ванредне инспекцијске надзоре - поступања по пријавама грађана;
- ванредне инспекцијске надзоре - поступања на основу сазнања о постојању
незаконитости;
- ванредне инспекцијске надзоре (утврђујуће) - поступања по захтевима странака за
утврђивање испуњености услова за отпочињање обављања делатности поштанских
услуга; и
- контролне инспекцијске надзоре – утврђивање извршења мера наложених или
предложених у поступку редовног или ванредног инспекцијског надзора.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови инспекције за поштански саобраћај анализиран је нормативни
оквир четири упоредне праке.
Хрватска

Релевантан нормативни оквир за уређивање поштанских услуга у Хрватској је дефинисан
Законом о поштанским услугама („Народне новине, бр. 144/12, 153/13 и 78/15 – Закон“). У
Закону се као директан и главни оперативни регулатор овог тржишта дефинише Хрватска
регулаторна агенција за мрежне дјелатности (ХАКОМ). ХАКОМ такође врши и управни
надзор над Законом као и прописима донетим на основу закона 29. Владино тело које је
одговорно за послове из поштанског сектора јесте Министарство мора, промета, и
инфраструктуре. 30
Оперативне послове ХАКОМА, обављају поштански инспектори, а Закон ову позицију
ближе одређује као “послове са посебним условима рада“ 31. Међутим, једино ближе
утврђивање ове позиције је везано за неопходност да поштански инспектори са собом имају
службене идентификације и значке којима доказују своје службено својство. Конкретни
услови које треба да испуњавају поштански инспектори су остављени ХАКОМ-у који их
прописује својим општим актом и они су “овлашћени радници Агенције.“ Ово се може
додатно видети као тачно на основу неких решења ХАКОМ-а везаних управо за
инспекцијски надзор и обављање истог32.
На основу темељне анализе регулаторног оквира Хрватске везано за поштанске услуге
произилази да се инспекција поштанских услуга може вршити искључиво од стране
поштанских инспектора, који су државни службеници у радном односу са ХАКОМ-ом.
Није доступан општи акт ХАКОМ-а на основу којег би се могло ближе утврдити које
услове морају испуњавати инспектори који спроводе поштанску инспекцију. Закључак
који произилази јесте да поверавање инспекцијског надзора у овој области није
примењено, на основу законодавног оквира Хрватске.
Словенија
Закон о поштанским услугама Словеније (Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09,
77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15 - Закон) уређује област инспекцијског надзора. Закон нормира
да се бављење пословима инспекцијског надзора у одређеним областима 19 има вршити од
стране лица која раде у Агенцији за поштанске и електронске комуникације Словеније
(Agencije za pošto in elektronske komunikacije - Агенција) која је надлежно регулаторно тело
из ове области.20

Закон о поштанским услугама Хрватске, члан 8, тачка 9, вид.: https://www.zakon.hr/z/249/Zakon-o-poštanskimuslugama.
30
Инспекција
поште
https://mmpi.gov.hr/promet/uprava-kopnenog-prometa-i-inspekcije-130/inspekcijaposte/13836.
31
Закон о поштанским услугама Хрватске, члан 59, тачка 3,.
32
Решење HAKOM UP/I-344-07/19-02/04 URBROJ: 376-05-19-6, од 18. септембра 2019. године:
https://www.hakom.hr/UserDocsImages/2019/odluke_rjesenja_presude/Naplata%20malog%20paketa%20u%20HPu20190918.pdf.
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Анализом комплетног законодавног оквира Словеније, долази се до закључка да
поверавање надзора у овој области приватним привредним субјектима није дозвољено,
односно није ни уређено, а имајући у виду да су лица која могу добити овлашћење од
Агенције за спровођење одређених радњи инспекцијског надзора запослени у Агенцији, те
да морају испуњавати услове за рад у државној служби. 21
Уједињено Краљевство
Када је у питању Уједињено Краљевство, Министарство за привреду, енергетику, и
индустријску енергију (The Department of Business, Energy, and Industrial Energy) је надлежно
над поштанским стварима33. Канцеларија за Комуникације Office of Communications ОФЦОМ) представља регулаторно тело за радиодифузију, телекомуникације, и поштански
сектор у Уједињеном Краљевству и има директну надлежност над инспекцијским надзором
из ових области34.
Анализа законодавног оквира који пружа Закон о поштанским услугама Уједињеног
Краљевства указује на чињеницу да ОФЦОМ, путем давања дозвола за рад оператерима на
тржиштима чијом регулацијом и надзирањем се бави, врши утврђујући надзор 35. Такође,
судећи по кругу послова и овлашћења, произилази да ОФЦОМ врши и de facto надзор,
међутим ни у једном делу се законодавни оквир не бави, директно или индиректно, лицима
која спроводе инспекцијски надзор36.
Тумачењем докумената које је ОФЦОМ објавио, као на пример Смерница за регулаторне
истраге и спровођење прописа (Enforcement Guidelines for Regulatory Investigations), се такође не
може закључити какви услови и захтеви су прописани да се морају испунити како би се
неко физичко лице бавило послом поштанског инспектора 37. Резултати свих анализа
нормативног оквира воде закључку да је ОФЦОМ једино тело у Уједињеном Краљевству
које је надлежно за спровођење инспекцијског надзора поштанских услуга. Дакле, не
постоји поверавање инспекцијског надзора из ове области у УК.
Чешка

Конкретно, Парламентарни државни подекретар за мала предузећа, потрошаче и корпоративну одговорност
Законом о поштанским услугама УК из 2011. године (Postal Services Act) je консолидована сва регулаторна
надлежност за ову област у рукама ОФЦОМ-а. А сам ОФЦОМ је основан Законом из 2002. године.
35
Законом о поштанским услугама УК из 2011. године, део 3.
36
Законом
о
поштанским
услугама,
додатак
7.
Пун
текст
Закона
доступан
на:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/5.
37
Уколико претпоставимо да су поштански инспектори запослени у ОФЦОМ-у, онда се на њих могу
применити одредбе Закона о Поштанским Услугама Уједињеног Краљевства из 2002. године. Ипак, и у том
случају ОФЦОМ има пуну дискрецију при запошљавању, имајучи у виду да ни предметни Закон не прописује
ближе услове и захтеве који би се евентуално морали испунити. За пун текст закона вид:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/11.
33
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Надлежно министарство за сектор поштанских услуга у Чешкој јесте Министарство
индустрије и трговине, са којег се оперативни регулаторни надзор 2005. године изменама и
допунама Закона о поштанским услугама Чешке, поверио на Чешку канцеларију за
телекомуникације (Český telekomunikační úřad - CTU) 38.
У Закону о Поштанским услугама Чешке јасно је назначено да ће ЦТУ имати директну
надлежност када су у питању послови надзирања оператера на тржишту поштанских
услуга, те да ће се тај надзор спроводити инспекцијски. Ближи детаљи о томе ко су
конкретно лица која спроводе овај инспекцијски надзор, као ни који су услови и захтеви
који она морају испунити како би се тиме бавила, нису дати у самом закону.
Укупна анализа законодавног оквира Чешке из ове области, као и тумачење докумената
доступних на званичној интернет страници ЦТУ, води закључку да је инспекцијски
надзор из области поштанских услуга у Чешкој под искључивом надлежношћу ЦТУте да поверавање инспекцијског надзора није прописано.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС”, брoj 77/2019) је поверено
обављање појединих стручних послова инспекције. Наиме, чланом 6. наведеног закона
прописује се да је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у
даљем тексту: Агенција) независно регулаторно тело са функцијом регулисања тржишта
поштанских услуга у Републици Србији. Агенција је организована као јавна агенција (члан
7.став 3. Закона о електронским комуникацијама, а у вези са чланом 6. став 2. Закона о
поштанским услугама), док је чланом 44. став 1. Закона о јавним агенцијама прописано да
надзор над радом и пословањем јавне агенције у повереним пословима државне управе
врши министарство у чијем делокругу су послови јавне агенције.
У складу са Законом о поштанским услугама, Агенција као поверене послове обавља,
следеће стручне послове:
 доноси подзаконске акте;
 издаје и одузима дозволе за обављање поштанских услуга;
 врши стручни надзор над радом поштанских оператора; и
 води регистар издатих и одузетих дозвола поштанским операторима и обезбеђује
јавни приступ истом.

Закон о поштанским услугама Чешке 29/2000 и Закон о изменама и допунама Закон ао поштанским
услугама 95/2006, доступно на: https://www.global-regulation.com/translation/czech-republic/507081/postalservices-act.html.
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Такође, Законом је дефинисано да надзор над обављањем поверених послова
врши Министарство.
Поред тога чл. 96.-98. Закона прописано је да Агенција обавља стручни надзор над
применом овог закона и прописа донетих на основу закона у делу којим је уређен квалитет
обављања универзалне поштанске услуге, приступ мрежи, цена и рачуноводство давалаца
универзалне поштанске услуге, а да начин и поступак стручног надзора, као и друга питања
у вези са стручним надзором, прописује Министар.
Стручни надзор Агенција може обављати само код привредних субјеката који се налазе у
регистру поштанских оператора, док послове стручног надзора у име Агенције може да
врши лице које има овлашћење Агенције. У поступку стручног надзора овлашћено лице
Агенције има право и обавезу да:
1) контролише испуњеност прописаних параметара квалитета при обављању
универзалне поштанске услуге, као и квалитет обављања осталих поштанских
услуга;
2) контролише примену важећих ценовника поштанских услуга;
3) контролише примену уговора о приступу мрежи;
4) контролише рачуноводствено раздвајање давалаца универзалне поштанске услуге.
Поштански оператори су дужни да на захтев Агенције доставе све податке неопходне за
обављање стручног надзора, укључујући и податке који представљају пословну тајну
оператора. Агенција је дужна да о извршеном стручном, утврђеном чињеничном стању и
предузетим мерама, обавештава инспектора за поштанске услуге најмање једном месечно
(члан 97 Закона). Такође, ако је у току стручног надзора Агенција уочила
неправилности у раду поштанских оператора, односно поступање супротно закону и
актима донетим на основу закона, обавестиће о томе без одлагања инспектора за
поштанске услуге и предложити покретање поступка инспекцијског надзора.
Поред тога, Агенција је дужна да поступи по захтеву инспектора да обави стручни
надзор и да о исходу надзора обавести инспектора.
Важно је напоменути да у оквиру ове инспекције послове инспекцијског надзора
обавља 2 инспектора за поштанске услуге и руководилац групе.
Анализом целокупног нормативног оквира у овој области, закључује се да су
стручни послови Инспекција за поштански саобраћај поверени Агенцији за
електронске комуникације и поштанске услуге.
Група за инспекцијски надзор у оквиру Одељења за поштански саобраћај и надзор
сматра да није сврсисходно поверити друге стручне послове приватним субјектима тј.

правним или физичким лицима, имајући у виду да су исти врло комплексни и да подлежу
личној и кривичној одговорности.
Међутим, током спровођења управног поступка - Издавање, измена и одузимање
дозволе поштанским оператерима за обављање поштанских услуга, који спроводи
Aгенција, прописано је да инспекција за поштански саобраћај проверава испуњеност
техничких, технолошких и кадровских услова (члан 63. став 2. Закона). Наиме, након
спроведене контроле од стране инспекора, министарство издаје решење о испуњености
услова за отпочињање пословања, које подносилац захтева за добијање дозволе, доставља
Агенцији заједно са другим доказима. Имајући у виду да дозволу за обављање поштанских
услуга издаје Агенција, која и спроводи административни поступак, препорука је да се овај
посао утврђујућег надзора повери било Агенцији да га врши непосредно, или другим
субјектима – нпр. именованим телима, и на тај начин инспектори растерете.
Како је нови Закон ступио на снагу у новембру ове године, ову препоруку могуће је
размотрити приликом следеће измене закона.
Такође, узимајући у обзир тренутну кадровску ситуацију у инспекцији, поставља се
питање да ли је могуће одговорити на све захтеве везано за послове инспекцијског надзора.
Сходно томе, а како је и је Функционална анализа републичких инспекција са анализом
капацитета, коју је припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе,
показала недовољан број инспектора поштанског саобраћаја, што је и потврђено
Закључком Владе, којим се усваја трогодишњи план запошљавања инспектора, потребно је
до краја године запослити још два инпектора поштанског саобраћаја.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
УВОД
Инспекција електронских комуникација налази се у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација, у оквиру Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћај,
као једне од основних унутрашњих јединица министарства, и то у оквиру Одељења за
планирање, развој и надзор у области електронских комуникација, где је као ужа
унутрашња јединица формирана Група за инспекцијски надзор у области електронских
комуникација.
У Групи за инспекцијски надзор у области електронских комуникација обављају се послови
који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих
аката из области електронских комуникација; предузимање управних и других мера

доношењем решења о отклањању неправилности; подношење захтева за покретање
прекршајног, односно пријаве за покретање кривичног поступка, као и поступка
привредног преступа, и спровођење надзора над нерегистрованим субјектима; анализу и
израду извештаја о реализацији усвојених планова, праћење стања у области инспекцијског
надзора која је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање инспекцијског надзора;
усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну контролних листи и
њиховог објављивања на интернету; превентивно деловање; вођење евиденције о
инспекцијском надзору; израду и достављање Координационој комисији годишњег
извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције, као и друге
послове из ове области.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада инспекције за електронске комуникације је установљен Законом о
електронским комуникацијама (”Сл. Гласник РС”, бр. 44/2010, 60/2013 – УС,62/2014 и
95/2018-др. закон) у члановима 132 – 135, као и подзаконским актима донетим на основу
овог закона, док је Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18 и
95/18-др. закон), и Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр 18/16 и
95/18-аутентично тумачење) прописан поступак инспекцијског надзора, друго поступање и
послови планирања и вршења надзора.
Инспекцијски надзор над применом Закона о електронским комуникацијама, прописима
којима се уређује делатност електронских комуникација, као и међународних споразума у
области електронских комуникација, обавља Министарство, преко инспектора
електронских комуникација. Инспектори су дужни да проверају и надзиру: поступање
оператора у складу са прописаним општим условима за обављање делатности електронских
комуникација, посебним обавезама одређеним операторима са ЗТС, условима прописаним
дозволама за коришћење нумерације, појединачним дозволама за коришћење радиофреквенција, као и другим обавезама утврђеним овим законом и прописима донетим на
основу њега; рад електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава,
електронске комуникационе опреме и терминалне опреме, као и испуњеност прописаних
техничких и других захтева; да ли се радио-фреквенцијски спектар користи у складу са
законом; поступање ималаца појединачних дозвола и других корисника радиофреквенцијског спектра у односу на обавезе утврђене дозволама, законом, прописима
донетим на основу закона и одговарајућим међународним споразумима; постојање штетних
сметњи у раду електронских комуникационих мрежа; и поступање оператора у вези са
применом мера заштите података о личности и приватности, обезбеђивањем безбедности и
интегритета јавних комуникационих мрежа и услуга, као и омогућавањем законитог
пресретања електронских комуникација и приступа задржаним подацима.

Дакле, надзирани субјекти су правна лица, предузетници или физичка лица која обављају
делатност електронских комуникација.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови инспекције за електронске комуникације анализиран
је и нормативни оквир четири упоредне праксе:
Хрватска
Слично као и када су у питању поштанске услуге, тело Владе Хрватске које је задужено за
електронске комуникације јесте Министарство мора, промета и инфраструктуре, док је
главно оперативно регулаторно тело ХАKОМ.
Закон о електроничким медијима (Народне новине, бр. 153/09, 84/11, 94/13 и 136/13) јасно
говори да, поред Вијећа за електроничке медије и инспектора Државног инспектората,
инспектори електроничких комуникација ХАKОМ-а врше инспекцијски надзор над
електронским медијима. 39 Закон о електроничким комуникацијама (Народне новине, бр.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 и 72/17) прописује да ХАKОМ врши управни надзор над
тим Законом и другим прописима који се донесу на основу њега. 40
Закон о електроничким комуникацијама такође уређује инспекцијски надзор из области
електронских комуникација. Закон прописује да директан, оперативан надзор спроводе
инспектори за електронске комуникације, као и да су они “овлашћени радници Агенције“,
то јест ХАKОМ-а. Закон говори, слично као и за поштанске инспекторе у Хрватској, да се
услови за инспектора за електронске комуникације ближе одређују општим актом
ХАKОМ-а. Међутим, такав општи акт није био доступан током ове анализе. На основу
темељне анализе законодавног оквира Хрватске везаног за инспекцију електронских
комуникација, произилази да су инспектори електронских комуникација државни
службеници у радном односу у ХАKОМ-у. Закључак који се намеће јесте да поверавање
инспекцијског надзора у области електронских комуникација није уређено у оквиру
тренутне законске регулативе у Хрватској.
Уједињено Краљевство
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Закон о електроничним медијима, члан 51. доступан на: https://www.zakon.hr/z/196/Zakon-o-elektroničkimmedijima.
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Закон о електроничким комуникацијама, члан 12. Доступан на:: https://www.zakon.hr/z/182/Zakon-oelektroničkim-komunikacijama.

Kао и у случају надзора и надлежности над оперативном регулацијом поштанског сектора,
улога Канцеларије за комуникације (Office of Communications – OFCOM) је иста и у случају
надзора над сектором електронских комуникација. 41 OFCOM је, на основу тренутног
законодавног оквира УK, задужен за регулацију и надзирање свеукупних комуникација у
Уједињеном Kраљевству.
На основу анализе Kодекса електронских комуникација УK из 2003. године (Electronic
Communications Code (Conditions and Restricitons) Regulations 2003 - Kодекс) произилази да
OFCOM врши утврђујући надзор над оператерима којима се даје дозвола за рад на тржишту
електронских комуникација. 42 Kодекс прописује општа правила и услове за понашање
оператера на тржишту електронских комуникација, док проверавање испуњења истих –
како при отпочињању вршења делатности, тако и током вршења исте – спроводи OFCOM.
Из тога следи да OFCOM врши и инспекцијски надзор. 43
Па ипак, не постоје документи, регулативе, или било какав други правни инструмент који
ближе уређује како се постаје инспектор за електронске комуникације, односно које услове
је неопходно испунити. Детаљна анализа законодавног оквира који уређује електронске
комуникације није произвела индикације постојања позиције инспектора или друге сличне
позиције унутар OFCOM-а. Стога је логичан закључак да у овој области није извршено
поверавање инспекцијског надзора.
Чешка
У Чешкој је ситуација по питању инспекцијског надзора из области електронских
комуникација слична као и у области поштанских услуга. На основу Закона о електронским
комуникацијама (Act no. 127/2005 Coll., Zákon o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) произилази да Чешка
канцеларија за телекомуникације (Český telekomunikační úřad – ЦТУ) врши инспекцију из
области електронских комуникација, док је Владино тело надлежно за ову област
Минстарство индустрије и трговине.
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Кодекс Електронских Комуникација УК из 2003. године у Члановима 2-6, и даље, говори детаљније о
условима које оператери морају испунити како би могли да врше делатности. ОФЦОМ мора чувати регистар
свих оператера којима је дозвољено вршење делатности, а исти је доступан на званичној интернет страници
ОФЦОМ-а:
https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/information-for-industry/policy/electroniccomm-code/register-of-persons-with-powers-under-the-electronic-communications-code.

Закон о електронским комуникацијама Чешке јасно прописује да ЦТУ врши како
утврђујући тако и инспекцијски надзор. 44 Ипак, овај закон не прописује услове за
инспекторе из ове области, већ их само карактерише као “овлашћене особе“. 45 Осим
нормирања начина доказивања идентитета и свог службеног капацитета, Закон о
електронским комуникацијама Чешке не прописује ближе услове које би инспектори
електронских комуникација морали испуњавати како би се бавили овом делатношћу, осим
када се у каснијим изменама Закона назначује да запослени ЦТУ-а:

не смеју да се баве послом у области електронских комуникација;

не смеју постати чланови било каквих управних, надзорних, или руководних тела
било каквих привредних субјеката који се баве делатностима које уређује Закон о
електронским комуникацијама Чешке;

не смеју да се баве саветодавним или каквим другим делатностима које за циљ имају
пружање професионалне помоћи из области електронских комуникација привредним
субјектима који се баве делатностима које уређује Закон о електронским
комуникацијама Чешке.
Укупна анализа законодавног оквира Чешке из ове области, као и тумачење докумената
доступних на званичној интернет страници ЦТУ-а, 46 води закључку да је инспекцијски
надзор из области електронских комуникација у Чешкој под искључивом надлежношћу
ЦТУ-а те да поверавање инспекцијског надзора није прописано.
Словенија
Слично као и у случају поштанске инспекције, надлежно регулаторно тело за област
електронских комуникација у Словенији јесте Агенција за поштанске и електронске
комуникације. Закон о електронским комуникацијама (Zakon o elektronskih komunikacijah Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) поставља
релевантан оквир за област електронских комуникација и прописује да је Агенција тело
које је надлежно и за обављање послова инспекцијског надзора. 47
Закон прописује да су лица које Агенција овласти, а која су уједно и запослени у Агенцији,
та која ће се бавити спровођењем инспекцијског надзора из ове области. Ова лица, као
запослени у Агенцији, су део државне службе. 48 Закон не уређује ближе које услове лица
морају испунити како би се бавила послом инспекција електронских комуникација.

44

Zakon o Elektronskim Komunikacijama Češke, Član 108, tačka 1.
Ibidem, Član 113, tačka 2.
46
Dokument koji detaljno izlistava kompetencije CTU-a, dostupan na zvaničnoj CTU internet stranici. Dostupan na:
https://www.ctu.eu/competences-ctu.
47
Закон о електронским комуникацијама, Члан 221 и 254. У члану 254 је такође прописано да Агенција
преузима све послове некадашњег Инспектората надлежног за електронске комуникације и електронски
потпис, те да сви инспектори инспектората постају запослени у Агенцији.
48
Ibidem, Члан 226.
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Званична интернет страница Агенције указује да лица која су овлашћена да спроводе радње
инспекцијског надзора то овлашћење добијају од надлежног министра. 49
На основу целокупне анализе законодавног оквира Словеније, може се закључити да
послови инспекцијског надзора из ове области нису поверени лицима који нису државни
службеници.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Закона о електронским комуникацијама, подзаконских
аката донетих на основу овог закона, као и међународних споразума у области
електронских комуникација врши Министарство, преко инспектора електронских
комуникација (члан 132. Закона).
Такође, истим чланом, Закон је поверио аутономној покрајини, да преко својих органа
врши инспекцијски надзор над применом овог закона. На пословима инспекцијског
надзора у покрајини запослен је један инспектор.
Чланом 7. став 1. Закона основана је Републичка агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) као независна регулаторна организација са
својством правног лица, која врши јавна овлашћења у циљу ефикасног спровођења
утврђене политике у области електронских комуникација, подстицања конкуренције
електронских комуникационих мрежа и услуга, унапређивања њиховог капацитета,
односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и заштите
интереса корисника електронских комуникација, у складу са одредбама овог закона и
прописима донетих на основу њега, као и регулаторних и других послова у складу са
посебним законом којим се уређују поштанске услуге. Ст 3. и 4. истог члана Закона
прописано је да је Агенција је организована као јавна агенција и да надзор над законитошћу
и сврсисходношћу рада Агенције у вршењу поверених послова врши Министарство.
Чланом 131. Закона прописана су и овлашћења Агенције, на основу којих је Агенција
овлашћена да утврђује да ли оператери делатност електронских комуникација обављају у
складу са прописаним општим условима за обављање делатности, посебним обавезама
одређеним операторима са ЗТС, прописаним дозволама за коришћење нумерације,
појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенција, као и другим обавезама
утврђеним овим законом и прописима донетим на основу њега. Поред тога, Агенција је
овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и
услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме
(ова мерења Агенција врши преко контролно-мерних центара, као организационих
јединица Агенције (подручне јединице), односно преко лица овлашћених за вршење
49

Akos, Medoperatorski spori in nadzor, https://www.akos-rs.si/medoperaterski-spori-in-nadzor.

мерења и испитивања). Такође, ако Агенција утврди да поступање оператора није у складу
са прописима, о томе обавештава оператора и одређује рок у коме оператор може да се
изјасни о утврђеним неправилностима, односно да их отклони и о томе обавести Агенцију.
Ако Агенција утврди да оператор није отклонио утврђене неправилности у
остављеном року, подноси пријаву инспекцији Министарства.
Чланом 133. став 4. Закона прописује и да у вршењу инспекцијског надзора, за
обављање послова мерења и испитивања електронских комуникационих мрежа и
услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне
опреме, инспектор може ангажовати лице овлашћено за вршење мерења и
испитивања. Док су чланом 136. прописани услови које овлашћена лица морају
испуњавати у погледу кадрова, опреме и простора.
Анализом целокупног нормативног оквира у овој области, закључује се да су стручни
послови Инспекција за електронску комуникацију поверени Агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге као и да за послове мерења и испитивања рада
електронских комуницаионих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске
комуникационе опреме и терминалне опреме инспектори могу ангажовати привредно
друштво, предузеће или друго правно лице, те да не постоји даљи простор за поверавање
осталих надлежности инспекције другим лицима.
Функционална анализа републичких инспекција са анализом капацитета, коју је
припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала је да у оквиру
ове инспекције послове инспекцијског надзора тренутно обавља довољан број инспектора,
те је сходно томе потребно да се број запослених инспектора одржи на постојећем нивоу,
посебно имајући у виду велики број представки достављених инспекцији на поступање по
којима је инспекција дужна да поступи (однос је 28 редновних према 226 ванредних
надзора за 2018. годину), што у будућем периоду може да доведе до питања ефикасности
рада ове инспекције, ако се овај тренд настави.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ
УВОД
Инспекција за информациону безбедност оперише у оквиру Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, у Сектору за информационо друштво и информациону
безбедност, Одсек за информациону безбедност и електронско пословање.

У Одсеку за информациону безбедност и електронско пословање обављају се послови
који се односе на: заштиту података и информациону безбедност; превентивно деловање и
вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују
информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од
поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера
у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим
се уређује инспекцијски надзор; надзор над радом ИКТ система од посебног значаја,
пружалаца квалификованих услуга од поверења и регистрованих пружалаца услуге
електронске идентификације; надзор над радом Националног центрa за превенцију
безбедносних ризика у ИКТ системима (даље: ЦЕРТ), пријем обавештења о инцидентима у
ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање
информационе безбедности, међународну сарадњу у области безбедности ИКТ система, као
и вођење регистара у складу са законом који се уређује електронски документ, електронска
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.
Такође у Сектору за информационо друштво и информациону безбедност обављају се и
послови који се односе на вршење надзора над применом закона којим се уређује
електронски потпис и закона којим се уређује електронски документ.
Важно је нагласити да је ова инспекција формирана током 2018. године, након доношења
Закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности и Закона о
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању, а да је почела са радом, пре нешто више од два месеца, те да не
постоји историја ове инспекције како би се детаљније анализирала ефикасност рада
инспекције и могућност поверавања стручних послова лицима која нису службеници
(субјектима приватног права, осносно приватног сектора).

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада инспекције за информациону безбедност је прописан Законом о
информационој безбедности50 („Сл. гласник РС”, бр. 6/16, 94/17 и 77/19) у члановима 28 и
29, као и Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању51 („Сл. гласник РС“, број 94/17), као и подзаконским
актима донетим на основу ових закона, док је Законом о инспекцијском надзору („Сл.
гласник РС“ бр. 36/15, 44/18 и 95/18-др. закон), и Законом о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“ бр 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописан поступак
инспекцијског надзора, друго поступање и послови планирања и вршења надзора.
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https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_informacionoj_bezbednosti.html
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/94/4/reg

Инспектори за информациону безбедност врше инспекцијски надзор над применом
Закона о информационој безбедности и радом оператора ИКТ система од посебног значаја,
осим самосталних оператора ИКТ система и ИКТ система за рад са тајним подацима, а у
складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор. Инспектори за информациону
безбедност су овлашћени да у поступку спровођења надзора, поред налагања мера за које
су овлашћени инспектор у поступку вршења инспекцијског надзора утврђених законом:
наложе отклањање утврђених неправилности, као и да забране коришћење поступака и
техничких средстава којима се угрожава или нарушава информациона безбедност.
Такође, чл. 28 и 64. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и
услугама од поверења у електронском пословању, прописано је да инспекцијски надзор над
применом овог закона и радом пружалаца услуга електронске идентификације и пружалаца
услуга од поверења обавља Инспекција за електронску идентификацију и услуге од
поверења у електронском пословању.
Иако се називи ових инспекција разликују (инспекција за информациону безбедност и
инспекција за електронску идентификацију) и, с тим у вези, могу упућивати на закључак да
се ради о различитим инспекцијским органима, ови послови су сродни и по одредбама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији ресорног Министарства,
систематизовани су на јединственом радном месту.
Такође, инспекцијски надзор у овој области се спроводи и на основу следећих
подзаконских аката:

Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења ("Сл. Гласник
РС", бр. 37/18)

Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске
идентификације за одређене нивое поузданости (”Сл. Гласник РС”, бр. 60/18)

Уредба о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и
форматима документа који су погодни за дуготрајно чување ("Сл. Гласник РС", бр.
86/18)

Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски
сертификати (”Сл. гласник РС”, бр. 34-18 и 82-18)

Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање
електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано
тело ("Сл. Гласник РС", бр. 34/18)

Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења ("Сл.
Гласник РС", бр. 31/18)

Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа
и електронских печата ("Сл. Гласник РС", бр. 31/18)

Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема
електронске идентификације("Сл. Гласник РС", бр. 67/18)









Правилник о условима за поступке и технолошка решења који се користе током
поузданог електронског чувања документа (”Сл. Гласник РСˮ, бр. 94/18)
Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за
квалификоване услуге од поверења ("Сл. Гласник РС", бр. 88/18)
Правилник о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем
квалификоване услуге од поверења (”Сл. Гласник РС”, бр. 1/19)
Правилник о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од
поверења (”Сл. Гласник РС”, бр. 4/19)
Правилник - листа стандарда за тела за оцењивање усаглашености (”Сл. Гласник
РС”, бр. 12/19)
Правилник о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог
електронског печата (”Сл. Гласник РС“, бр. 43/19)
Правилник - услови за квалификовани електронски временски жиг (”Сл. Гласник
РСˮ, бр. 59/19).

Од свог оснивања инспекција је вршила само редовни надзор и то укупно 5, док ванредних
надзора није било, имајући у виду да је почела са радом пре два месеца.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови инспекције за информациону безбедност анализиран
је и нормативни оквир четири упоредне праксе:
Хрватска
Релевантан законодавни оквир у Хрватској за ову област је садржан у Закону о
Информацијској сигурности (Народне новине, бр. 79/07 - Закон). Закон прописује да су
“послови надзора информацијске сигурности послови надзора организације, проведбе и
учинковитости прописаних мјера и стандарда информацијске сигурности у тијелима и
правним особама“. 52 Правна лица о којима Закон говори су она правна лица која понекада
користе класификоване и некласификоване податке. 53 Послове надзора спроводе
савјетници за информацијску сигурност, а критеријуме за постављање лица на ово радно
место прописује Уред вијећа за националну сигурност својим правилником. 54
Правилник о критеријима за устројавање радних мјеста савјетника за информацијску
сигурност (Народне новине, бр. 30/11 - Правилник) прописује да су, између осталог, правна
52

Закон о информационој сигурности, члан 25.
Ibidem, члан 1.
54
Ibidem, члан 25.
53

лица са “јавним овластима која у свом делокругу стварају или користе класифициране
податке“ дужна да установе радно место саветника за информациону безбедност. 55 Услови
за постајање саветника за информациону безбедност су:
Висока стручна спрема,

Радно искуство од најмање три године у “тијелима или правним особама“,

Одговарајући сертификат о обављеној безбедносној провери,

Познавање енглеског језика, у “тијелима или правним особама које поступају с
међународним класифицираним подацима“. 56


На основу анализе законодавног оквира Хрватске, произилази да је могуће поверити
инспекцијски надзор из ове области.
Уједињено Краљевство
Законодавни оквир УK везано за информациону безбедност дефинишу Регулације мрежних
и информационих система из 2018. године (The Network and Information Systems Regulations
2018- Регулације). Регулације прописују да је Информациони комесар (The Information
Commissioner) компетентан надлежан орган (Competent Authority) за ову област за УK.
57
Такође, Регулације прописују да је компетентан надлежан орган у позицији да спроводи
инспекције, те да постави лица која могу да спроводе инспекције у његово име. 58
Информациони Kомесар, као и остали компетентни надлежни органи у другим секторима у
УK, 59 своје истражне моћи црпе из Закона о моћима из 2016. година (Investigatory Powers
Act 2016). Анализом овог Закона, као и осталог релевантног законодавног оквира УK, није
се успело доћи до икаквих информација везано за поверавања инспекцијског надзора, те се
намеће закључак да поверавања надзора из ове области није уређено у УK.
Чешка
Централно административно државно тело које је надлежно, између осталог, и за област
инфомрационе безбедности јесте Национални ауторитет за сајбер и информациону
55

Правилник о Критеријима за Устројавање Радних Мјеста Савјетника за Инфрормацијску Сигурност, Члан
2. Правилник даље прописује различите нивоа класификације тајних података и како се они рефлектују на
обавезу правног лица да или установе ново радно место за информацијског савјетника, или дода у опис неког
другог радног места, Правилник, Чланови 4 – 6.
56
Ibidem, члан 7.
57
Регулације мрежних и информационих система, лан 3.
58
Ibidem, члан 16.
59
Ови сектори су енергетски, саобраћајни, здравствени, за дигиталну инфраструктуру, и за резерве пијеће
воде и њену дистрибуцију, а пун списак сектора, заједно са подсекторима, се налази у Регулацијама, Додатак
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доступно
на:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/506/schedule/1/made.

безбедност (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - НУKИБ). Према
званичној интернет страници НУKИБ-а, ово тело се бави “сајбер безбедношћу, те заштитом
поверљивих података у области информационо комуникационих система, и
криптографском заштитом”.60 Релевантан закон, који уређује ову област у Чешкој, јесте
Закон о сајбер безбедности (Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
181/2014 Sb. - Закон).
Закон установљава да НУKИБ спроводи инспекцијски надзор, 61 а да се сама инспекција
врши према инспекцијском кодексу. Такав кодекс није био доступан током израде ове
анализе. Закон на даље установљава да инспекцију спроводи овлашћено особље НУKИБ-а,
односно запослени.
На основу анализе начина рада НУKИБ-а, те законодавног оквира Чешке, намеће се
закључак да инспекцијски надзор у овој области смеју вршити једнио запослени НУKИБ-а,
те да није могуће поверити вршење радњи инспекцијског надзора из ове области.
Словенија
Релевантан законодавни оквир Словеније, када је у питању информациона безбедност, је
садржан у Закону о информационој безбедности (Zakon o informacijski varnosti, Uradni list
RS, št. 30/18 - Закон). Закон прописује да је за регулисање области информационе
безбедности надлежно тело које је саставни део надлежног министарства, у овом случају
Министарства јавне управе (Ministrstvo za javno upravo), 62 а у питању је Управа за
информациону безбедност (Uprava za informacijsko varnost - Управа).
Када је у питању инспекцијски надзор, Закон прописује да га имају спроводити искључиво
инспектори за информациону безбедност који су саставни део Управе. 63 Ово потврђује и
званична интернет страница Министарства јавне управе Словеније, када говори о
надлежностима Управе. 64
На основу анализе законодавног оквира Словеније, намеће се закључак да није
прописано поверавање послова инспекцијског надзора из области информационе
безбедности.
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Званична интернет страница НУКИБ-а, O Nukib, https://nukib.cz/cs/o-nukib/.
Закон о сајбер безбедности, члан 23.
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Закон о информационој безбедности, Члан 27.
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Ibidem, Члан 31.
64
Republika Slovenija, Uprava za informacijsko varnost, https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/upravaza-informacijsko-varnost/.
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ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о информационој безбедности прописано је да се послови инспекцијског надзора
врше само на нивоу Републике, односно ови послови нису поверени покрајини, јединици
локалне самоуправе односно општини или граду. Такође, чланом 14. наведеног Закона
прописано је да је за послове Националног ЦЕРТ-а надлежна Регулаторна агенција за
електронске комуникације и поштанске услуге, док је чланом 16. прописано да надзор над
радом ЦЕРТ-а врши надлежни орган, односно Министарство.
Такође, Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању није прописано поверавање послова инспекцијског
надзора ни покрајини, јединици локалне самоуправе односно општини или граду, као ни
поверавања стручних послова лицима која нису службеници.
Одсек за информациону безбедност и електронско пословање сматра да не постоје послови
из делокруга надлежности инспекције који би се могли поверавати другим правним или
физичким лцима. Након спроведеног интервјуа и анализе нормативног оквира који односи
на могућност поверавања стручних послова инспекција лицима која нису службеници, а
имајући у виду да је ова инспекција почела са радом пре мање од три месеца, те да су
измене и допуне Закона о информационој безбедности ступиле на снагу 08.11.2019. године,
мишљења смо да у овом тренутку нема простора за поверавање стручних и других
послова из делокруга рада Одсека за информациону безбедност.
Унапређење рада овог Одсека односно инспекције треба тражти у унапређењу недовољних
људских ресурса, ради ефикаснијег спровођења прописаног инспекцијског надзора,
имајући у виду да је тренутно запослен само један инспектор.
Препорука је да се након годину дана од функционисања ове инспекције уради
функционална анализа, како би се утврдило да ли је потребно спровести неке друге мере
како би се унапредила ефикасност рада ове инспекције, имајући у виду да је због кратког
деловања ове инспекције, још увек рано доносити закључке.

МЕТРОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Метролошка инспекција део је Министарства привреде, Дирекције за мере и драгоцене
метале. Смештена је у Сектор за контролу и надзор.
У оквиру Сектора за контролу и надзор, врше се пре свега метролошки надзор и надзор над
племенитим металима које можемо сврстати у 4 врсте надзора:






Надзор над мерилима у употреби;
Надзор над претходно упакованим производима;
Надзор над предметима од драгоцених метала који су стављени на тржиште; и
Надзор над стручним радом овлашћених тела за оверавање мерила.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Сектора за контролу и надзор, односно метролошке инспекције дефинисан је
Законом о метрологији („Сл.гласник РС“. Број 15/2016) уз напомену да је утврђен нов
Предлог закона о метрологији65 и налази се у скупштинској процедури усвајања, као и
Законом о контроли предмета од драгоцених метала („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и
15/2016), из исту напомену да је утврђен нов Предлог овог закона66 и да се исти налази у
скупштинској процедури усваjaња, и наравно свим подзаконским актима који су донети на
основу ова два закона.
Подзаконски акти којима се ближе одређује надзор на основу Закона о метрологији су:

 Уредба о начину вршења метролошког надзора („Сл. гласник РС“ број 79/2017) ;



Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за
вршење метролошког надзора („Службени гласник РС”, број 16/12);
Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју водe
овлашћенa телa („Службени гласник РС”, број 77/17);

Подзаконски акти којима се ближе одређује надзор на основу Закона о контроли предмета
од драгоцених метала су:





65
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Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за
зубно-протетске предмете („Службени лист СРЈ”, број 8/95);
Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и
другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од
драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура
(„Службени гласник РС”, број 116/13);
Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за
вршење надзора над предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”,
број 35/13).

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2681-19.pdf
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2682-19.pdf

У оквиру Сектора за контролу и надзор обављају се послови који се односе на:
-

-

-

-

Надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у
области метрологије; надзор над употребом законских мерних јединица;
метролошки надзор укључујући надзор над претходно упакованим производима, као
и надзор над стручним радом овлашћених тела;
испитивања количина у претходно упакованим производима;
оверавање, односно преглед мерила за чије оверавање нема овлашћених тела;
вођење евиденција и регистара мерила која подлежу законској контроли;
надзор над применом и спровођењем Закона о контроли предмета од драгоцених
метала и других прописа у области драгоцених метала;
испитивање састава и финоће пробних игала од драгоцених метала;
утврђивање испуњености услова за добијање знака произвођача, увозника, односно
заступника предмета од драгоцених метала и доношење решења о знаку
произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала;
испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала и обављање анализа
легура од којих се израђују предмети од драгоцених метала;
обављање надзора над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника
односно заступника предмета од драгоцених метала којима је издато решење о знаку
произвођача, увозника односно заступника, надзора над одржавањем прописаних
услова у пословним просторијама произвођача, увозника односно заступника
предмета од драгоцених метала, надзора над радом овлашћених тела;
припрему података за Регистар овлашћених тела, вођење евиденција и регистара о
прегледу предмета од драгоцених метала, као и друге послове из ове области.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови метролошке инспекције анализиран је нормативни оквир четири
упоредне праксе.
Хрватска
Нормативни оквир за метролошке послове у Хрватској даје Закон о мјеритељству
(„Народне новине“, бр. 74/14 и 111/18). У складу са овим Законом је прописано да су тела
која обављају метролошке послове Државни Завод и овлашћена тела 67. Државни Завод
надзире овлашћена тела, а овлашћена тела обављају послове оверавања законитих мерила
и/или послове припремања законитих мерила за оверавање.
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Закон о мјеритељству, члан 5.

Овлашћена тела, како би могла да се баве овим пословима, морају испуњавати минималне
услове које прописује Закон о мјеритељству:
-

Регистрација у одговарајућем регистру правних лица (судски регистар);

-

Стручна оспособљеност особља у одговарајућем подручју;

-

Опрема и простор;

-

Независност и непристрасност;

-

Чување пословне тајне;

-

Осигурање од одговорности.

Решење о одобрењу овлашћеном телу да се бави овим пословима доноси Државни завод, а
у њему се такође утврђује и обим овлашћења. Овлашћено тело је у обавези да послује у
складу са прописима, да води евиденцију о пословима које ради на основу овлашћења, као
и да обавести Државни Завод уколико престане да испуњава услове на основу којих је
добило овлашћење.
Овлашћено тело губи овај статус уколико престане да испуњава услове на основу којих је
добило решење о одобрењу, ако покаже недостатке у обављању послова за које је
овлашћено, ако не обавља послове на прописан начин, као и уколико само то затражи.
Једном одузето одобрење се не може опет затражити од стране истог тела у периоду од три
године.
Закон о мјеритељству такође дефинише и Меритељску инспекцију, коју чине државни
службеници при Државном заводу, који врши и управни надзор, а која се састоји од вишег
меритељског инспектора, меритељског инспектора, меритељског инспектора друге врсте, и
меритељског инспектора треће врсте. Услови за заснивање радног односа на било коју од
ових позиција су: одређени степен образовања у релевантној области, број година
релевантног радног искуства, и положен стручни државни испит.
На основу анализе законодавног оквира Хрватске, следи да су послови оверавања мерила у
складу са прописима поверени овлашћеним телима која испуњавају услове, а надзирање
над испуњеношћу ових услова није прописано да се мора вршити у специфичним
интервалима. На даље, постоји и Уредба о посебним увјетима које морају испуњавати
овлашћена тијела за обављање послова овјеравања законитих мјерила и/или послова
припреме законитих мјерила за овјеравање („Народне новине“, бр. 90/2014-1810 - Уредба).
Уредба прописује да овлашћена тела, као правна лица, морају испуњавати, конкретно,
услове везано за стручну и техничку оспособљеност за обављање послова из области
метрологије, као и услове везане за непристрасност. Овлашћена тела ово доказују потврдом

о акредитацији коју доноси надлежно тело за акредитовање, односно Хрватска
акредитацијска агенција, у складу са нормом HRN EN ISO/IEC 17020. Ова норма говори о
условима за инспекцијска тела типа А, Б, и Ц68, а у својим додацима конкретизује ове
услове сортиране по посебним врстама опреме над којом се спроводе радње мерења.
Словенија
Релевантан законски оквир за ову област у Словенији је у Закону о метрологији (Zakon o
meroslovju, Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo - Закон). Закон прописује да
се пословима контроле и надзора у овој области бави Канцеларија за метрологију
Словеније (Urad Republike Slovenije za meroslovje - Канцеларија) преко метролошких
инспектора, метролошких надзорника, и овлашћених званичних лица. 30 Услови за ове
послове су:
 Инспектор мора имати вишу професионалну спрему и положен испит за
инспектора,
 Метролошки надзорник може бити ”било које лице са средњом стручном
спремом” и положеним испитом за метролошког надзорника,
 Овлашћено званично лице мора имати положен испит за професионалну
квалификацију, те се континуирано професионално усавршава из ове области. 31
Такође, Закон прописује да се за потребе ”редовне и ванредне овере” могу ангажовати
трећа лица, и физичка и правна, а која ангажује Канцеларија. Ова лица морају бити
акредитована, а надлежно министарство прописује услове под којима се она овлашћују,
како процедура изгледа, те како се врши контрола над њиховим радом. 32
Ови услови су прописани у Правилнику о захтевима, процедури именовања, задацима, и
надзору овлашћених лица у области метрологије (Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja,
nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, Uradni list RS, št. 131/04, 71/06,
64/08 in 27/17 - Правилник). Правилник прописује неопходне услове за правно или физичко
лице које би вршило радње на основу овлашћења:
Неопходно професионално особље које поседује техничке и професионалне
квалификације, интегритет, и које чува тајност података до којих дође у вршењу посла,
 Неопходне техничке капацитета и опрему,
 Осигурање од одговорности,
 Компетентност да спроведе поверене послове у складу са:
o
Важећим прописима из области метрологије,
o
Важећим прописима из провере усаглашености. 33
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На идентичан начин као и у случају опрема под притиском

Канцеларија директно надзире рад овлашћених лица, редовно једном годишње. Уколико
утврди неке неправилности, налаже лицу да их отклони, а у супротном повлачи дато
овлашћење.34 Имајући у виду наведено, као и целокупни релевантни законодавни
оквир Словеније, намеће се закључак да је поверавање инспекцијског надзора из ове
области могуће.
Уједињено Краљевство
У УК, релевантан законодавни оквир је дефинисан Законом о теговима и мерилима из 1985.
године (Weights and Measures Act 1985 - Закон). Закон дефинише инспекторе за послове
метрологије, те прописује да их свако локално регулаторно тело надлежно за послове
метрологије именује у складу са условима које Закон одређује 69. Инспектори остају на
позицији на коју су постављени докле год регулаторно тело које их је именовало налази то
за сходно.
Закон прописује да ће надлежни Државни Секретар, у овом случају из Министарства за
пословање, енергетику и индустријску стратегију (Department of business, energu and
industrial strategy- Министарство), организовати испитивање лица за које се врши провера
испуњавања услова за бављење пословима инспектора. Испитивање за циљ има да провери
вештину и знање који су неопходни за правилно вршење послова инспектора, а детаљни
услови нису конкретизовани у самом закону.
Додатак 3А Закону, са друге стране, нормира генералне услове који су неопходни да се
испуне како би се одређеном лицу дало овлашћење за вршење послова мерења. Трајање
одобрења се прописује у самом решењу о одобрењу, а не сме трајати дуже од пет година. У
решењу се конкретизују услови које мора испуњавати опрема којом се имају вршити радње
мерења, а и налаже овлашћеном лицу да послује искључиво у складу са упутима надлежног
државног секретара.
Такође, Закон прописује и конкретне услове вршења метролошких послова који укључују и
обавезу овлашћеног лица да, у сваком тренутку, дозволи надлежном државном секретару
да, након писаног обавештења, спроведе провере и инспекција квалитета система рада
овлашћеног лица.70
Чешка
Закон о теговима и мерилима УК из 1985, члан 72.
Ibidem, Део 2. Такође, у овом делу се прописује и обавеза овлашћеног лица да увек има Приручник Система
Квалитета (Quality System Manual) путем којег ће доказати усклађеност свог пословања са законом али
садржати, између осталог, и описе циљева система, детаља своје организационе структуре, податке о лицима
која су одговорна за управљање система и њихових квалификација, описа својих радних процедура, податке
неопходне да се спроведе контрола опреме којом се врши мерење, као и списка свих извршених мерења како
би се демонстрирало да су извршена у складу са законом.
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Закон о метрологији (Зáкон о метрологии, ч. 505/1990 Сб. - Закон) 71 дефинише надлежност
из области метрологије у Чешкој. Закон прописује да је Чешка Канцеларија за стандарде,
метрологију, и тестирање надлежна за установљавање “Програма државе за област
метрологије и осигурава његову имплементацију“. Такође, Канцеларија сме да даје
овлашћења “ентитетима у области државне метролошке контроле за мерила“ те им путем
тих овлашћења поверава послове из области метрологије. Канцеларија над овлашћеним
телима врши надзор и контролише испуњење услова на основу којих је овлашћење и дала, а
врши и управни надзор над Законом.
Овлашћени метролошки центри добијају дозволу за вршење послова из области
метрологије уколико су им метролошки и технички инструменти адекватни, а након што их
провери Чешки метролошки институт и изда им се акредитација. Детаљније услове
прописује својим декретом Министарство индустрије и трговине, међутим такав декрет
није доступан.
Ипак, Закон указује на то да се норме из Закона о техничким захтевима за производе и
измене и допуне неких закона односе и на овлашћена тела у области метрологије. Овај
Закон прописује опште услове давања овлашћења телима за обављање послова испитивања
усклађености производа72. Општи услови које овај Закон прописује јесу:
- Професионална компетенција овлашћеног тела,
- Одсуство финансијског или других интереса који би могли утицати на рад
овлашћеног тела,
- Постојање адекватне опреме за техничке и административне послове,
- Довољан број запослених са адекватним
квалификацијама, знањем, и способностима,

релевантним

професионалним

- Поштовање поверљивости података,
- Осигурање од одговорности.
На основу анализе законодавног оквира Чешке релевантног за метрологију,
утврђује се да у овој земљи постоји поверавање послова из ове области.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА

Закон о метрологији Чешке, доступан на: https://www.cmi.cz/node/512?language=en.
Закон о техничким захтевима за производе, члан 11, Закон доступан на: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/199722.
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Важно је напоменути да је надлежност за послове овлашћивања за обављање послова
оверавања мерила од 4. марта 2016. године, када је ступио на снагу Закон о метрологији
(„Службени гласник РС”, број 15/16), пренета на Дирекцију за мере и драгоцене метале. На
основу тога, сви захтеви за овлашћивање, обнављање овлашћивања и измену овлашћивања
за обављање послова оверавања мерила пренети су Дирекцији за мере и драгоцене метале.
Послове метрологије, у смислу важећег закона о метрологији, а који се односе на контролу
и надзор у Републици Србији обављају: орган управе надлежан за послове метрологије,
односно Дирекција за мере и драгоцене метале, привредни субјекти и друга правна лица
која су овлашћена за обављање послова оверавања мерила, као и привредни субјекти и
друга правна лица именована за обављање послова оцењивања усаглашености мерила са
прописаним захтевима.
Један од разлога доношење новог Закона о метрологији (који је у скупштинској процедури)
јесте потреба усклађивања важећег закона са одредбама Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 - др.закон и 95/18
Наиме, важећим законом је прописано да метролошки надзор врши Дирекција за мере и
драгоцене метале, преко лица овлашћених за вршење тог надзора (метролошки
инспектори), који морају да имају положен стручни испит за метролошког инспектора, као
и службену легитимацију. Министар надлежан за послове метрологије подзаконским
актима прописује садржај и начин спровођења стручног испита за метролошког инспектора,
као и образац и садржину службене легитимације инспектора, услове под којима се та
легитимација издаје и престаје да важи, начин уништавања, као и начин вођења евиденције
о издатим службеним легитимацијама, као и да начин вршења метролошког надзора ближе
уређује Влада. Сходно томе, неопходно је усладити Закон у делу који утврђује
инспекцијски надзор у области метрологије.
У складу са важећим законом, Дирекција спроводи поступак овлашћивања привредних
субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, односно
решењем, у управном поступку, утврђује испуњеност услова за обављање послова
оверавања мерила. Такође, важећим законом прописано је да послове оверавање мерила
обављају овлашћена тела (привредни субјекти и друга правна лица која испуњавају
прописане услове) и Дирекција (оверава само она мерила за чије оверавање није прописано
да их оверавају овлашћена тела, као и мерила за чије оверавање нема овлашћених тела).
Даље, је прописано да привредни субјекти и друга правна лица могу обављати послове
оверавања мерила (могу бити овлашћени) ако испуњавају услове, који су прописани
законом, а ближе уређени горе наведеним подзаконским актом.
Један од услова за обављање послова оверавања мерила јесте поседовање сертификата о
акредитацији. Имајући у виду овај услов, долази се до закључка да је акредитација

обавезна, односно овлашћена тела за оверавање мерила могу да буду само акредитована
тела за оцењивање усаглашености (док је Законом о акредитацији („Службени гласник РС”,
број 73/10), чланом 4. став 1. прописано да је акредитација – добровољна. Из тог разлога
ново законско решење прописује да је поред акредитације, као једног од услова за
овлашћивање (будуће именовање) тела за оверавање мерила, потребна испуњеност
одређених услова које правна лица треба да испуњавају да би била именована за обављање
послова оверавања мерила, коју самостално може проверавати и Дирекција, с обзиром да
располаже стручним ресурсима, а да Министарство привреде, било на основу поднетог
захтева правног лица, акта о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије или акта
о оспособљености који издаје Дирекција, и друге приложене документације решењем у
управном поступку именује тела за оверавање мерила.
Важећим законом прописано је да послове оверавања мерила обављају овлашћена
тела (привредни субјекти и друга правна лица која испуњавају прописане услове) и
Дирекција (оверава само она мерила за чије оверавање није прописано да их
оверавају овлашћена тела, као и мерила за чије оверавање нема овлашћених тела).
Такође је прописано да су послови оверавања поверени послови.
Важећим Законом о метрологији поверено је обављање појединих стручних послова (тј.
послови оверавања мерила) овлашћеним телима (привредни субјекти и друга правна
лица која испуњавају прописане услове) и Дирекцији (оверава само она мерила за
чије оверавање није прописано да их оверавају овлашћена тела, као и мерила за чије
оверавање нема овлашћених тела).
Међутим, Предлогом закона (који је у скупштинској процедури) је предвиђено да послове
оверавања мерила обављају именована тела уместо овлашћених тела (постојао је
проблем што овлашћена тела нису имала капацитет да покрију целу Србију, а Дирекција за
мере и драгоцене метале није могла да оверава мерила).
Овим законским решењем задржаће се квалитет и одговорност у обављању послова
оверавања, а надзор над радом именованих тела ће обављати министарство. Систем ће
бити сличан систему оцењивања усаглашености производа који спроводе именована тела за
оцењивање усаглашености производа а надзор над њиховим радом спроводи надлежно
министарство, a што се показао као успешан модел функсионицања.
Када је у питању важећи Закон о контроли предмета од драгоцених метала, такође један од
разлога за доношење новог закона (који је у скупштинској процедури) јесте и потреба за
усклађивањем закона са одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник
РС”, бр. 36/15, 44/18 - др.закон и 95/18).

Наиме у предлогу новог закона у погледу надзора над предметима од драгоцених метала
који обухвата и надзор над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника и
заступника предмета од драгоцених метала, предвиђено је да тај надзор врши Дирекција за
мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), и то у складу са прописима
којима се уређује тржишни и инспекцијски надзор.
Међутим, Предлогом новог закона се врши јасно дефинисање и разграничење належности
инспекција. Наиме, решење која се уводи Предлогом закона огледа се у измештању
надлежности за вршење надзора над привредним субјектима који обављају откуп предмета
од драгоцених метала (откупљивачи), који више неће вршити Дирекција, већ тржишни
инспектори, уз задржавање надлежности тржишне инспекције за вршење надзора над
прометом предмета. Надзор над самим предметима од драгоцених метала који
обухвата и надзор над одржавањем прописаних услова код произвођача, увозника или
заступника предмета, као и по важећем закону, остаје у надлежности Дирекције.
Тржишна инспекција ће надзор обављати у складу са Предлогом закона, као и
прописима којима се уређује евиденција промета у трговини и тржишни надзор, док
ће Дирекција обављати надзор у складу са прописима којима се уређује тржишни и
инспекцијски надзор.

Услови за поверавање послова
Нацртом Закона о метрологији уводи се обавеза издавања лиценце за обављање послова
оверавања мерила за запослена и друга ангажована лица, како у привредним субјектима
који подносе захтев за овлашћивање, тако и у привредним субјектима који су већ
овлашћени за обављање послова оверавања мерила.
Увођење обавезе лиценце од стране Дирекције за мере и драгоцене метале за обављање
послова оверавања мерила, поред трошкова за издавање и евентуално одржавање лиценце,
несумњиво ће допринети стручнијем и квалитетнијем обављању послова оверавања
мерила, што ће допринети смањењу броја приговора и жалби које подносиоци захтева за
оверавање мерила изјављују именованим телима, као и смањењу могућности за укидање
именовања, а све ово заједно треба да доведе до ефективнијег и ефикаснијег рада
инспекцијских органа.
Такође, издату лиценцу Дирекција може да одузме, односно суспендује на одређено време,
решењем, ако утврди да лице које је прибавило лиценцу несавесно, незаконито, односно
нестручно обавља послове за које му је лиценца издата или ако му је лиценца издата на
основу нетачних или неистинитих података.

Сектор за контролу и надзор сматра да не постоје други послови из делокруга надлежности
који би се могли поверавати другим правним или физичким лцима. Након спроведеног
интервјуа и анализе попуњеног упитника који се односи на могућност поверавања
стручних послова инспекција лицима која нису службеници, а имајући у виду да су нови
закони којима се уређује област метрологије и контроле предмета од драгоцених
метала у скупштинској процедури, те да је део послова који је био поверен Дирекцији
за мере и драгоцене метале враћен у надлежност министарству, у овом тренутку нема
простора за проширење поверавања стручних послова.
Међутим, важно је нагласити да је потребно након годину дана од примене нових
законских решења спровести ex post анализу ефеката прописа, и сагледати да ли су
законска решења допринела ефикаснијем раду саме метролошке инспекције. Наиме, у
оквиру Сектора за контролу и надзор, обављају се послови који се по својој природи могу
поверити (нпр. испитивања количина у претходно упакованим производима; испитивање
састава и финоће пробних игала од драгоцених метала, утврђивање испуњености услова за
добијање знака произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала
и доношење решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника предмета од
драгоцених метала, испитивање састава и финоће предмета од драгоцених метала и
обављање анализа легура од којих се израђују предмети од драгоцених метала и тд), који су
по својој природи утврђујућег карактера, те је потребно сагледати оптерећеност инспекора
након примене нових законских решења и проценити да ли се неки од ових послова могу
поверити именованим телима.

ИНСПЕКЦИЈА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ
УВОД
Инспекција опреме под притиском налази се у Министарству рударства и енергетике и то у
оквиру Сектора за нафту и гас. Пoслови инспекције за опрему под притиском се обављају у
Одељењу за инспекцију опреме под притиском.
У Одељењу за инспекцију опреме под притиском обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује
ефикасно коришћење енергије, закону којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и
течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, закону којим се уређује
тржишни надзор и другим законима и прописима из области опреме под притиском.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када је у питању вршење инспекцијског надзора опреме под притиском важно је
напоменути постојање Директиве Европске Уније о опреми под притиском The Pressure
Equipment Directive 2014/68/EU)73 У наведеној Директиви се прописују услови под којима
се може дозволити надзорним телима, која се у самој Директви ословљавају са notified
body, инспекцијским одељењима унутар правног лица над чијом се опремом врши
инспекција (user inspectorate), и трећим лицима да врше инспекцијски надзор опреме под
притиском.
Поред прописивања намењених дужности и овлашћења тела која врше инспекцију опреме
под притиском, Директива такође упућује на обавезност поштовања међународних
хармонизованих стандарда, те је овде важно напоменути постојање стандарда ИСО
17020:2012 “Оцењивање усаглашености: Захтеви за рад различитих типова тела која
обављају контролисање”. Овај међународни стандард садржи захтеве за компентентност
тела која обављају и врше контролу. Такође, овај стандард сва три упоредна закондавства
која су у наставку анализирана наводе као релевантан за област инспекције опреме под
притиском.
Сва три анализирана упоредна законодавства, Хрватска, Уједињено Краљевство и Чешка,
имају хармонизован приступ уређивању инспекције опреме под притиском, па тако и у
области поверавања инспекцијског надзора.
Хрватска
Хрватски законодавни оквир који се односи на инспекцију опреме под притиском
конструише систем у коме је надлежно тело за вршење ових прегледа “Опрема под тлаком
доо”, правни следбеник “Агенције за опрему под тлаком”, а састоји се од 13 инспектора.74
Међутим, Опрема под тлаком је само једно од укупно 12 тела за спровођење инспекције
које постоје у Хрватској. 75 Остала тела јесу Овлашћена инспекцијска тела која, заправо,
врше поверени инспекцијски надзор над опремом под притиском. Овлашћена инспекцијска
тела добијају право да врше ове радње на основу решења Министарства економије,
предузетништва и занатства које води и објављује њихов списак на својој интернет
старници.
Меродавни акт за спровођење инспекције јесте Правилник о прегледима и испитивању
опреме под тлаком (Народне новине, бр. 27/17, у даљем тексту: Правилник) који прописује
За пун текст Директиве вид. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
Za više vid. http://www.opt-agencija.hr/o-nama, datum poslednjeg pristupa: 30.10.2019.
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Za kompletan spisak vid. https://www.mingo.hr/page/kategorija/podrucje-opreme-pod-tlakom, datum poslednjeg
pristupa: 30.10.2019. Za detaljne uslove koje fizičko lice mora da ispuni kako bi moglo da bude inspektor videti Član
18. Zakona o Inspekcijama u Gospodarstvu (Narodne novine, br. 14/14 i 56/16).
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начин на који се инспекција врши, али и услове које инспекцијска тела морају испунити
како би могла оперисати. Такође, релевантна је и Уредба о унутрашњој организацији
Државног инспектората (Народне новине, бр. 150/11, 12/13 – Одлука Уставног суда
Републике Хрватске, 93/16 и 104/16, у даљем тексту: Уредба). Структура коју Уредба
успоставља јесте да је Државни Инспекторат надлежан за све инспекције, а да се појединим
инспекцијама баве одвојени сектори који унутар себе садрже посебне службе. Сектор за
надзор рударства, енергетике, и опреме под тлаком је, на даље, надлежан у овој материји, а
конкретно је то– Служба надзора у подручју опреме под тлаком. Државни Инспекторат
одговара директно Влади Републике Хрватске.
На основу законодавног оквира Хрватске, произилази да се инспекцијом опреме под
притиском могу бавити сва она инспекцијска тела која су акредитована од стране Хрватске
агенције за акредитацију, а на основу услова прописаних у стандарду ХРН ЕН ИСО/ИЕЦ
17020 који је рефлексија међународног стандарда ИСО 17020:2012 која дефинише опште
захтеве за рад државних инспекција. Правилник дозвољава да се акредитују инспекцијска
тела типа А и Б76.
Правилник такође ближе прописује и који су минимални услови које инспекцијска
тела морају испуњавати, па тако:
Инспекцијско тело типа А, или инспекцијско тело типа Б које припада организацији
која обавља и друге делатности које нису оцењивање усаглашености опреме под
притиском, мора бити препознатљиво унутар те организације;
Инспекцијска тела се не смеју бавити активностима које би могле произвести сукоб
интереса и вршила притисак да не одлучују непристрасно;
Инспекцијска тела морају имати неопходну опрему и особље како би могли
извршавати техничке и административне радње;
Особље инспекцијског тела мора имати одговарајуће квалификације, техничко и
стручно образовање, и “задовољавајуће” знање о захтевима инспекције коју треба да
спроведе и искуство у таквој делатности. Инспекцијско тело мора бити у позицији да
докаже своју стручност и израђује извештаје о усаглашености опреме под притиском, као и
извештаје којима се доказује да је инспекција спроведена;
Особље инспекцијског тела мора имати релевантна знања о технологији опреме под
притиском коју прегледа;
Инспекцијско тело мора осигурати поверљивост информација које стекне током
извођења инспекцијских радњи;
Приходи особа које обављају инспекцију не сме зависити од броја или резултата
спроведених инспекција;
Инспекцијско тело мора имати осигурање од одговорности;
Inspekcijsko telo tipa A je “pravna osoba akreditirana prema hrvatskoj normi koja utvrđuje opće zahtjeve za rad
različitih vrsta tijela koja provode inspekciju”, dok je inspekcijsko telo tipa B “pravna osoba akreditirana prema
hrvatskoj normi koja utvrđuje opće zahtjeve za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i koje djeluje samo
unutar pravne osobe čiji je sastavni dio”.
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Инспекцијско тело мора спровести само оне инспекције које је уговорило. Уколико
овлашћено инспекцијско тело има подуговор за било који део инспекције онда мора бити у
стању да докаже да је лице ангажовано за извођење подуговорене радње стручно да исту
изврши. Инспекцијско тело преузима пуну одговорност за све радње подуговарача.
Осим наведених услова, постоје и одговарајући услови за инспекцијска тела који се
разликују у зависности од тога да ли је у питању тело типа А или типа Б.
Инспекцијска тела типа А морају бити независна у односу на све заинтересоване стране.
Инспекцијско тело и његово особље не смеју бити конструктор, произвођач, добављач,
купац, власник, поседник, корисник или сервисер опреме под притиском коју прегледа, а
такође не смеју бити ни овлашћени заступници ових лица.
Инспекцијска тела типа Б морају бити одвојени и препознатљиви део организације или
групације укључене у конструкцију, испоруку, употребу или одржавање опреме које
прегледа. Оно не сме бити директно укључено у конструкцију, производњу, испоруку или
употребу опреме под притиском коју прегледа, нити опреме која представља производе
конкуренције. Мора постојати јасно разграничење одговорности особља инспекцијског
тела од особља на другим функцијама. То разграничење мора бити одређено
организацином структуром и начинима извештавања инспекцијског тела типа Б.
Водећи се међународним Стандардом који је подлога за HRN EN ISO/IEC 17020, вреди
напоменути и случајеве у којима је могуће да инспекцијско тело подуговором делегира део
својих радњи на друго лице. У овим случајевима, као што је већ назначено, могуће је
подуговарањем пренети радње искључиво на оно лице које може да испоштује исти
Стандард, односно ISO 17020:2012. Такође, у самом Стандарду се наводе неке ситуација
кад је могуће уговорити подуговарање:
У случају непредвиђеног или неуобичајеног пораста обима посла;
У случају да кључно особље није у стању да изврши радње прелгеда;
У случају да кључна опрема није у функцији;
У случају да инспекцијско тело не може да изврши неке од уговорених радњи услед
недовољних капацитета.
Пре него што подуговором пренесе радње на подуговарача, инспекцијско тело мора да
обавести клијента. Такође, инспекцијско тело одговара за радње подуговарача као да их је
оно само спровело. Инспекцијско тело је у обавези да утврди да ли подуговарач испуњава
услове које пропусује ISO 17020:2012, те да о томе састави записник који је у обавези да
чува.

Овде треба нагласити да када су у питању именована тела, ради се о истим условима и
захтевима, који су садржавни у ЕУ регулативи и домаћем „кровном“ Закону о техничким
захтевима за производе и оцењивању усаглашености (тако се зове код нас, а у другим
земљама могуће другачије, али су услови исти).
Словенија
Релевантан законодавни оквир у Словенији по питању области инспекције под притиском
је дат у оквиру Правилника о опреми под притиском (Pravilnik o tlačni opremi, Uradni list
RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11, 18/15 in 66/16 Правилник). Правилник предвиђа услове за независна овлашћена тела 1 те тела интерне
контроле у привредним субјектима која могу вршити надзор опреме под притиском на
повереном основу.
Даља анализа Правилника, те норми које прописују услове под којима се може дозволити
овлашћеним телима, односно телима унутрашње контроле у привредном субјекту, да врше
радње инспекцијског надзора над опремом под притиском, указује да се у суштини говори
о инспекцијским телима типа А и Б на идентичан начин на који се она уређују у осталим
ЕУ законодавствима. Закључак који се намеће јесте да је Словенија усаглашена са ЕУ
директивом, једнако као и Хрватска, УК, и Чешка, те да је поверавање инспекцијског
надзора из ове области уређено.
Уједињено Краљевство
Законодавни оквир Уједињеног Краљевства је у великој мери сличан законодавном оквиру
Хрватске и Словеније, пре свега имајући у виду да је усклађен са истом Директивом ЕУ.
Акредитациони Сервис Уједињеног Краљевства – УКАС (United Kingdom Accreditation
Service) је овлашћено тело за акредитовање приватних инспекцијских тела за вршења
надзора на опремом под притиском, а у складу са стандардом ISO 17020:2012. Регулације
Опреме под Притиском Уједињеног Краљевства из 2016. године (United Kingdom Pressure
Equipment (Safety) Regulations 2016) Регулатионс 2016) такође прописују услове77 за
инспекцијска тела који су истоветни са условима које прописује хрватско законодавство. 78
Инспекцијска тела која УКАС акредитује морају бити домаћа правна лица, а њима потом
дозволу за рад даје Влада Уједињеног Краљевства. Сам ток акредиционог поступка, као и
његов детаљан опис и трошкови, је доступан на сајту УКАС-а. 79
Prateći nomenklaturu Direktive EU i koristeći se terminima notified body, user inspecotrate, third party
organisations.
78
Pa tako Deo 4 i dodaci 4 i 5. Regulacije opreme pod pritiskom UK iz 2016. Za više vid.
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1105/contents, datum poslednjeg pristupa: 30.10.2019.
79
Za detalje vid. https://www.ukas.com/the-route-to-accreditation/, datum poslednjeg pristupa: 30.10.2019.
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Чешка
Чешка има готово истоветан законодавни оквир као и Хрватска, Словенија и Уједињено
Краљевство када је у питању инспекцијски надзор опреме под притиском, усклађен са
Директивом ЕУ. Чешки Институт за акредитацију (Český institut pro akreditaci) додељује
акредитације оним правним лицима која испуњавају стандард ČSN EN ISO/IEC 17020, који
је истоветан међународном хармонизованом стандарду ISO 17020:2012.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Анализом нормативног оквира Инспекције опреме под притиском утврђено је да су
одређени послови инспекцијског надзора у надлежности самих инспектора опреме под
притиском (републичких инспектора у оквиру Министарства, као и да Аутономна
покрајина врши инспекцијски надзор на територији аутономне покрајине), док су поједини
послови (пре свега утврђујући надзор) поверени привредним друштвима.
Наиме, када је реч о поверавању послова републичких инспекција приватном сектору у
области инспекције опреме под притиском још 2012. године, спроведена је оваква
активност. Тада је велики број послова које су обављали инспектори опреме под притиском
поверен приватном сектору као „трећој страни“ кроз поступак именовања које спроводи
Министарство рударства и енергетике. Инспекција опреме под притиском поверава
послове из своје надлежности овлашћеним телима за оцењивање усаглашености.
На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању
усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) донети су Правилник о прегледима
опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и
44/2018 - др. Закон), Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и
оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) и
Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) који
су ступили су на снагу 29. новембра 2011. године, а њихова примена почела је 01. јула
2012. године.
Доношењем Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) и
Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) у домаће
законодавство су преузете Европска директива 97/23 EC за опрему под притиском и

Европска директива 2009/105 EЕC за једноставне посуде под притиском. Ова два
правилника прописују услове и начин производње опреме под притиском, као и поступке
оцењивања усаглашености наведених производа који спроводе именована тела за
оцењивање усаглашености опреме под притиском.
Наведеним Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе
прописују се захтеви за безбедност опреме под притиском и једноставних посуда под
притиском током века употребе, редовни и ванредни прегледи на месту коришћења,
поступци и рокови прегледа и испитивања опреме под притиском у употреби и захтеви које
мора да испуне именована тела за разврставање опреме под притиском и именована тела
за прегледе и испитивања опреме под притиском.
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС,
број 36/2009) дефинише оцењивање усаглашености као сваку активност којом се утврђује
да ли је производ, односно процес производње усаглашен са прописаним техничким
захтевима, а тело за оцењивање усаглашености као привредно друштво, установа или друго
правно лице које спроводи оцењивање усаглашености, односно обавља послове техничке
процене, укључујући еталонирање, испитивање, сертификацију и контролу, те исправу о
усаглашености као декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат,
уверење о контролисању или други документ којим се потврђује усаглашеност производа
са прописаним захтевима. Чланом 34. овог Закона прописано је да ако надлежни
инспекцијски орган не располаже потребним стручним знањем или опремом за вршење
провера или испитивања, провере и испитивања може поверити одговарајућем телу за
оцењивање усаглашености. Даље, Уредбом о о начину именовања и овлашћивања тела за
оцењивање усаглашености (Сл. гласик РС, број 98/2009) уређује се начин именовања и
овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, утврђивања испуњености прописаних
захтева за именовање, односно овлашћивање тела за оцењивање усаглашености,
пријављивања тела за оцењивање усаглашености, као и одузимања одобрења за спровођење
оцењивања усаглашености.
У оквиру Министарства рударства и енергетике, послови инспекције опреме под
притиском поверавају се овлашћеним телима за оцену усаглашености спровођењем
следећих административних поступака:






Именовање тела за оцењивањe усаглашености течних горива нафтног порекла
Именовање тела за оцењивањe усаглашености течног нафтног гаса
Именовање тела за разврставање опреме под притиском
Именовање тела за прегледе и испитивања опреме под притиском
Именовање тела за оцењивање усаглашености једноставних посуда под
притиском




Именовање тела за оцењивање усаглашености опреме под притиском
(нерастављиви спојеви)
Именовање тела за оцењивање усаглашености гасних апарата

У наведеним поступцима ради се о одобрењима које Министар рударства и енергетике даје
телу за оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености, а у сврху
утврђивања усаглашености течног горива нафтног порекла са техничким захтевима
прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног
порекла, односно утврђивања усаглашености течног нафтног гаса са техничким захтевима
прописаним Правилником о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас. Наиме, на
основу захтева власника/корисника опреме под притиском именована тела спроводе
редовне и ванредне прегледе опреме под притиском а у сврху безбедности опреме под
притиском у Републици Србији.

Услови за поверавање послова
Анализирајући нормативни оквир Инспекција опреме под притиском и наведене стручне
послове који су у зависности од врсте стручног посла поверени или телу за оцењивање
усаглашености или акредитованим телима за испитивање ако их произвођач има у свом
саставу, треба нагласити да је вршење инспекцијског надзора опреме под притиском у
потпуности усаглашено са Директивом Европске Уније о опреми под притиском
2014/68ЕУ, те да у овом тренутку нема простора за поверавања осталих послова
инспекције опреме под притиском.
Примена горе наведених правилника донела је суштинске промене у досадашњем
вишегодишњем раду инспекције опреме под притиском (до 2004. године ова инспекција се
звала инспекција парних котлова). Наиме, до примене ових правилника рад инспекције за
опрему под притиском обављао се тако што је инспекцијски надзор вршен на основу
захтева странака. Инспекција опреме под притиском је поред инспекцијског надзора над
опремом у експлоатацији, обављала и инспекцијски надзор над израдом (производњом) те
исте опреме. То значи, да је инспекција опреме под притиском истовремено обављала и
активности везане за оцењивање усаглашености опреме под притиском. Такође су се сви
прегледи и испитивања приликом уградње и током експлоатације опреме под притиском
обављали под непосредним надзором, односно присуством инспектора опреме под
притиском.
У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, на
основу кога су донети:
- Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, бр. 87/11),

Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање
усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, бр.
87/11) и
- Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени
гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и 44/18-други закон),
-

као и у складу са Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање
усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09), Министарство рударства и
енергетике именује тела за оцењивање усаглашености опреме под притиском и тела за
разврставање и прегледе и испитивања опреме под притиском у складу са наведеним
правилницима и прати њихов рад.
Истовремено са почетком примене горе наведених нових техничких прописа, у јуну 2012.
године у Министарству рударства и енергетике је реализован пројекат израде базе података
као јединственог централног регистра за опрему под притиском на територији Републике
Србије. Наиме, преко овог Централног регистра за опрему под притиском80 именована
тела имају обавезу да обавештавају министарство о свим својим активностима и да
истовремено све податке о опреми коју прегледају електронски убацују у овај централни
регистар. На тај начин министарство је током времена добило јединствени централни
регистар опреме под притиском на територији читаве државе са тачним карактеристикама и
местом локације сваког комада опреме под притиском и могућношћу претраге опреме под
притиском на основу било ког жељеног критеријума (као на пример: општина, град,
произвођач опреме, година производње, власник опреме или било који други критеријум).
Постојање овакве базе података опреме под притиском је од изузетног значаја за рад
министарства, односно инспекције опреме под притиском.
Дакле, почетак примене наведених правилника од 01. јула 2012. године је довео до
суштинских промена у раду инспектора опреме под притиском који од тада обављају
инспекцијски надзор у смислу контроле техничке документације и исправа усаглашености
и прописаних знакова усаглашености на опреми под притиском, а оцењивање
усаглашености опреме под притиском приликом производње опреме под притиском,
односно све прегледе и испитивања опреме под притиском током века употребе обављају
именована тела која Министарство рударства и енергетике именује према критеријумима
који су прописани у горе наведеним правилницима. Сва именована тела су истовремено и
акредитована контролна тела која су своју компетентност доказала кроз поступак
акредитације код Акредитационог тела Србије.
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На овај начин област надзора, односно контроле опреме под притиском у Републици
Србији је уређен на исти начин као у свим државама ЕУ и усклађен са директивама ЕУ које
регулишу ову област.

Инспекција опреме под притиском поверава послове из своје надлежности овлашћеним
телима за оцењивање усаглашености, и не постоји даљи простор за поверавање осталих
надлежности инспекције другим лицима.

Joш увек остаје отворено питање недовољних људских ресурса у оквиру ове инспекције,
ради ефикаснијег спровођења прописаног инспекцијског надзора. Иако је Функционална
анализа републичких инспекција са анализом капацитета, коју је припремило
Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала недовољан број инспектора
у Инспекцији опреме под притиском, те потребу за запошљавањем 6 нових инспектора
(анализом је утврђено да је неопходно 12 инспектора опреме под притиском), у последњих
годину дана ситуација се погоршала и сада је само три инспектора у оквиру ове инспекције.
Такође, Закључком Владе, којим се усваја трогодишњи план запошљавања инспектора,
предвиђено запошљавање нових инспектора, за 2019., 2020. и 2021. годину, по два
инспектора, међутим, у овој инспекцији још увек није дошло до додатног запошљавања
Сходно томе, потребно је што пре приступити изменама Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(“Сл. Гласник РС” бр. 61/17,82/17, 92/17,14/18,45/18,78/18,89/18,102/18 и 30/19), у складу са
Трогодишњим акционим планом, с тим што је потребно у делу који се тиче Инспекције
опреме под притиском број недостајућих инспектора са шест повећати на 9.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД

Електроенергетска инспекција формирана је у Министарству рударства и енергетике и то у
оквиру Сектора за електроенергетике, Одељење за електроенергетску инспекцију.

У Одељењу за електроенергетску инспекцију обављају се послови који се односе на
инспекцијски надзор према Закону о енергетици, Закону о ефикасном коришћењу енергије
и другим законима и прописима из области електроенергетике (редованe, ванредне,
контролне и допунске инспекцијске надзоре, који према облику могу бити теренски и
канцеларијски); обављање непосредног надзора над извршењем инспекцијских послова
поверених аутономној покрајини; израду извештаја о испуњености услова и захтева
утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности по захтевима
енергетских субјеката; израду извештаја о испуњености прописаних услова у погледу
стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката;
припрему и извођење заједничких акција са инспекцијским органима других органа; као и
сарадња са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним
организацијама у вези са контролом реализације превентивног одржавања
електроенергетских објеката и обезбеђивања безбедне и континуиране испоруке
електричне енергије.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одељења за електроенергетску инспекцију је прописан Законом о
енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14 и 95/18-др. закон), члановима 22, 372, и 374 и
Законом о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), док је Законом о
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18 и 95/18-др. закон), и Законом о
општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)
прописан поступак инспекцијског надзора, друго поступање и послови планирања и
вршења надзора.
Електроенергетски инспектор у складу са Законом о енергетици врши инспекцијски надзор
над објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије и у другим
објектима напона преко 1 kV, у складу са овлашћењима утврђеним законом. Инспектори
проверавају да ли енергетски објекти и остали уређаји, инсталације или постројења
неопходни за обављање енергетске делатности испуњавају услове и захтеве утврђене
техничким прописима и да ли подносилац захтева испуњава прописане услове у погледу
стручног кадра за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања
енергетских објеката, односно услове у погледу броја и стручне оспособљености
запослених лица за обављање послова на одржавању енергетских објеката, као и послова
руковаоца у тим објектима, а у циљу издавања лиценце за обављање одговарајуће
енергетске делатности. Електроенергетски инспектор у складу са Законом о ефикасном
коришћењу енергије, врши надзор над обвезницима система енергетског менаџмента (члан
16. Закона о ефикасном коришћењу енергије). Инспектори проверавају да ли обвезници
подносе пријаве о оствареној потрошњи енергије (члан 17. став 2. наведеног Закона) и
програм енергетске ефикасности (члан 18. Закона), те да ли испуњавају прописане услове у

погледу квалификације лица која обављају послове енергетских менаџера, да ли енергетске
прегледе односно ревизију спроводе правна лица у складу са законом и да ли спроводе у
складу са прописаном методологијом, та да ли су испуњени минимални захтеви енергетске
ефикасности у производњи, преносу и дистрибуцији електричне и топлотне енергије и
испоруци природног гаса.
Такође, електроенергетски инспекцијски надзор се спроводи и на основу следећих
подзаконских аката:
 Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
(„Службени гласник РС”, број87/15);
 Правилника о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за
производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије ("Службени гласник РС",
бр.39/2013);
 Правилника о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења
називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СРЈ", бр. 61/1995);
 Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног
напона изнад 1000 V;"Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978,"Службени лист
СРЈ", бр. 61/1995;
 Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских
постројења (Службени лист СФРЈ број 19/68);
 Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења; "Службени лист СРЈ" бр. 11/1996;
 Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских
постројења и водова; "Службени лист СРЈ" бр. 41/1993;
 Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења
од пренапона "Службени лист СФРЈ" бр. 7/71;
 Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних елeктроенеретских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV; "Службени лист СФРЈ" бр. 65/1988 и
"Службени лист СРЈ" бр. 18/1992;
 Правила о раду преносног система ("Службени гласник РС", бр.114/2017); и
 Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл.гласник
РС“, бр. 63/2013).

УПОРЕДНА ПРАКСА
У Европској унији је на снази Директива 2019/944 81 Европског Парламента и Савета од
05.06.2019. о заједничким правилима унутрашњег тржишта за струју која је заменила
Директиву 2012/27/ЕУ. Директива 2019/944 (Директива) у свом тексту на више места
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Директива 2019/944, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=EN

спомиње могућност да државе чланице имају, поред надлежног регулаторног тела за ову
област, и ”компетентно национално тело” које би се бавило неким од послова надлежности
регулаторног тела.82
Од директне важности за предметну анализу, Директива експлицитно дозвољава државама
чланицама да неке од задужења и радњи које су у надлежности регулаторног тела може
препустити другим телима која нису регулаторна тела..83 Тела којима је надзор на тај начин
поверен не могу изрицати привремене мере и мере обезбеђења, нити издавати било какве
казнене налоге, и дужне су да све информације добијене током надзора ставе на
располагање регулаторном телу. Када су у питању послови електроенергетске инспекције
анализиран је и нормативни оквир три упоредне праксе.
Хрватска
По Закону о Државном инспекторату Хрватске, инспекцијске послове у области енергетике
обавља енергетска инспекција у оквиру које се врши надзор и у области
електроенергетике84.. Послови енергетске инспекције, између осталог, укључују проверу
испуњавања услова неопходних за обављење делатности производње, преноса,
дистрибуције, и испоруке електричне енергије, те ова инспекција на тај начин врши
утврђујући надзор85.
Енергетски инспектори, дефинисани у истом закону, су физичка лица која испуњавају
одређене услове везане за:
-

-

Образовни оквир везан за области из подручја техничких наука, конкретно
електротехнику и електронергетику;
Поседује одговарајуће радно искуство (које варира у зависности да ли се говори о
енергетском инспектору, вишем енергетском инспектору, или вишем енергетском
инспектору – специјалисти);
Положен државни стручни испит за електроенергетског инспектора;
Положен стручни испит при “телу градитељства” из стручне области
електротехнике;
Познавање рада на рачунару;
Возачки испит Б категорије;
Остале услове неопходне за пријем у рад у државној служби 86.

Као на пример у Директива 2019/944, Чланови 12 и 19.
Ibidem, Члан 59, тачка 2. Исти члан, у тачки 1, 26 надзорних радњи којима се може бавити регулаторно
тело, а које може обављати и ”друго тело”.
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Закон о државном инспекторату („Народне новине“, број 115/18), члан 19
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Ibidem, Члан 20. http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2019/10/Zakon-o-državnom-inspektoratu-NN-11518.pdf,. За више детаља погледати и Закон о енергији (Народне новине бр. 10/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18),
https://www.zakon.hr/z/368/Zakon-o-energiji,
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Ibidem, Члан 44.
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На основу анализе законодавног оквира Хрватске за електроенергетску инспекцију, може
се закључити да поверавање инспекцијског надзора у овој области није уређено. Оно што
се може инферисати јесте да су у питању физичка лица која су државни службеници
односно инспектори, те се намеће закључак да поверавање надзора из ове области
није предвиђено.
Словенија
Тело надлежно за инспекцију из области електроенергетике у Словеније јесте Инспекторат
за енергију и рударство (Inšpekcija za energetiko in rudarstvo). Релевантан законски оквир
пружа Закон о енергији (Energetski zakon, Uradni list RS, št. 60/19 - Закон). Закон дефинише
начин и услове за спровођење инспекцијског надзора из ове области, те прописује да се
инспекција спроводи од стране енергетских инспектора. Услови које мора испунити лице
које би да се бави овим послом, односно инспектор су:
Минимум VII степен стручне спреме у области механичког инжењеринга и
обраде метала, или у области електричног инжењеринга и енергије, односно њихов
еквивалент,
 Минимум пет година радног искуства,
 Положен општи испит за инспектора,
 Остали услови које морају испуњавати државни службеници.


Имајући у виду да Закон не предвиђа експлицитно да било која друга лица врше радње
инспекције у области електроенергетике, те да се инспектори условљавају да морају
испуњавати услове за државне службенике и да се у оквирима релевантног законодавства
ословљавају као државни службеници, намеће се закључак да у овој области нема
уређеног поверавања послова инспекцијског надзора трећим лицима, те да поверавање
према важећем законодавном оквиру није могуће.
Уједињено Краљевство
Уједињено Краљевство има донекле јединствену ситуацију када је у питању енергетско
тржиште уопште. Наиме, након процеса приватизације спроведеног у последњих неколико
деценија, постоји више регулаторних тела надлежних за посебне врсте енергената. На
основу Закона о Струји из 1989. године (Тhe Electricity Act 1989) се спровела приватизација
снабдевања електричном енергијом, те се успоставила и Канцеларија за електричну
енергију (Office of Electricity Regulation) која се у међувремену трансформисала у
Канцеларију за тржиште гаса и електричне енергије (Office of Gas and Electricity Markets, у
даљем тексту: ОФГЕМ)87. ОФГЕМ је регулаторно тело надлежно, између осталог, и за
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Закон о струји: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/1999-04-01

електричну енергију, а њега препознаје и признаје и Европска Комисија као Национални
регулаторни ауторитет из ове области88.
Имајући у виду да свако засебно регулаторно тело по врсти енергента уређује своју област,
тако и ОФГЕМ уређује област електричне енергије. Закон о струји дефинише електричне
инспекторе (Electrical inspectors) које именује надлежни државни секретар, у овом случају
државни секретар за бизнис, енергију, и индустријску стратегију 89. Закон, на даље, не
дефинише услове за именовање некога као инспектора из ове области. Нe постоје норме
које се односе на поверавање надзора из ове области.
Вреди напоменути, ипак, да Закон о струји дефинише и енергетске Проценитеље (Energy
Assessors) као лица која се баве проценом енергетске ефикасности зграда и домова. На тај
начин се, посредно, врши надзирање ефикасности зграда и издавање енергетских
сертификата о њиховом енергетском учинку. Иако нису инспектори ови проценитељи се
баве утврђивањем енергетске ефикасности и утврђивањем енергетског отиска зграда, а у
оквиру чега се може закључити да спроводе одређену врсту енергетске инспекције 90. Ови
проценитељи морају бити део акредитационе шеме, коју одобрава државни сектретар, а
скоро без изузетка су ове шеме приватне. Постоји Национални професионални Стандард
(National Occupational Standard, односно НОС) за процену енергетске ефикасности зграда
који дефинише какве компетенције енергетски проценитељ мора имати.
Чешка
Министарство надлежно за енергетски сектор у Чешкој је Министарство индустрије и
трговине (Ministry of Industry and Trade) које је директно надређено Државној енергетској
инспекцији (The State Energy Inspection) које представља административно регулаторно
тело. Државна енергетска инспекција (у даљем тексту: ДЕИ) је издељена, потом, на
територијалне инспекторате којих има 9, док је њено седиште у Прагу. Руководиоци
односно менаџмент ДЕИ, као и територијалних инспектората, се постављају и смењују на
основу Закона о државној служби (The Civil Service Act) 91.
Закон о управљању енергијом (у даљем тексту: ЗУЕ) говори о Енергетским
специјалистима, који су de facto енергетски инспектори92. Енергетски Специјалисти су
овлашћени директно од Министарства да спроводе радње инспекције, које између осталог
укључују енергетску инспекцију, процену енергетске ефикасности, инспекције бојлера и
За комплетан списак вид. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-andprotection/national-regulatory-authorities, datim poslednjeg pristupa: 31.10.2019.
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извора термалне енергије, и провере клима система. Услови за именовање у звање
енергетског специјалисте су:
-

Положен стручни испит;
Пуна правна способност;
Неосуђиваност;
Професионална компетенција.

Из анализе ЗУЕ произилази да и страни држављани могу да буду енергетски специјалисти.
93
Професионална компетенција, односно квалификованост, су одређени као стицање
високошколског образовања из области техничких наука. Такође, постоје и услови у виду
одређеног броја година радног стажа у релевантим областима, у зависности од тога за коју
висину енергетског специјалисте се проверава физичко лице. Енергетски Специјалиста за
свој рад одговара Министарству, а такође мора бити и осигуран од одговорности.
На основу укупне анализе законодавног оквира Чешке следи да је део послова
енергетске инспекције поверен енергетским специјалистима. Такође, енергетски
специјалисти морају пролазити континуирану едукацију из области које су релевантне за
посао којим се баве. Ова едукација може бити организована од стране самог Министарства,
али и оних едукативних установа које Министарство овласти да је држе 94.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Ни Законом о енергетици као ни Законом о ефикасном коришћењу енергије није поверено
обављање појединих стручних послова инспекције лицима која нису службеници. Међутим
Законом о енергетици и подзаконским акатима донетих на основу тог закона, прописано је
да Агенција за енергетику (у даљем тексту: Агенција) послове издавање лиценце за
обављање енергетске делатности, као и одузимање лиценце и вођење Регистра издатих и
одузетих лиценци, обавља као поверене послове (члан 49. став 2. Закона о енергетици).
Дакле, на овај начин Агенција врши утвђујући надзор, када је потребно утврдити
испуњеност одређених прописаних услова, након чега подносилац захтева (одређени
субјект) стиче право за обављање делатности.
Такође, чл. 58 и 59. истог Закона, прописано је да Агенција субјеткима контроле може да
изриче мере, због неизвршења обавеза прописаних овим законом и то: опомену, упозорење
или покренути одговарајући поступак пред надлежним судом.
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На основу тумачења члана 10, тачке 7 ЗУЕ.
Ibidem, члан10 i 11.

Mеђутим, иако су послови издавања лиценце за обављање енергетске делатности, као и
одузимања лиценце и вођења Регистра поверени Агенцији, чланом 22. став 6. Закона о
енергетици, а у вези са ставом 1. тач 3) и 4) и ставом 3. истог закона, - проверу
испуњености прописаних услова и сачињавања извештаја о томе, сачињава инспектор.
Дакле, Одељење за електроенергетску инспекцију, спроводи:
- поступак провере да ли енергетски субјект испуњава услове у погледу стручног кадра
у поступку лиценцирања, као и
- поступак провере да ли електроенергетски објекти испуњавају услове прописане
техничким прописима у поступку лиценцирања.
Имајући у виду да се у овим поступцима ради о утврђујућем надзору, потребно је
размислити о поверавању ових послова другим лицима, пре свега Агенцији у чијој је
надлежности издавање лиценце за обављање енергетске делатности.
Поред тога, важно је нагласити и да је чланом 32. ставом 2. овог Закона као поверене
послове издавања енергетске дозволе за изградњу објеката за прозводњу топлотне енергије
снаге 1 MW и више, као и објеката за производњу биогорива капацитета преко 10 тона
годишње поверено јединицама локалне самоуправе, ако се ови објекти граде на њеном
подручју.
Имајући у виду да инспекцијски надзор над спровођењем овог Закона врши Министарство
преко електроенергетских инспектора, који врше надзор над објектима за производњу,
дистрибуцију електричне енергије и другим објектима преко 1 kV, те да у вршењу
инспекцијског надзора, електроенергетски инспектор између осталог има право али и
дужност да проверава да ли енергетски субјекти који обављају делатности производње,
преноса и дистрибуције електричне енергије имају лиценцу за обављање тих делатности
(коју издаје Агенција као поверени посао), закључује се да су између Министарства кроз
инспекцијски надзор и Агенције јасно дефинисани односи. Наиме, на овај начин се
спречава и сукоб интереса када су и утврђујући и послови надзора у ндалежности исте
институције. Ово је у потпуности и у складу са важећом директивом, а и поверавањем
појединих стручних послова инспекције кроз претходно утврђивање испуњености услова за
отпочињање обављања делатности (утврђујући надзор) и обезбеђује се спречавање сукоба
интереса.
Спровођење инспекцијског надзора када је у питању контрола енергетске ефикасности је у
надлежности Министарства енергетике преко електроенергетског инспектора. Међутим,
инспекцијски надзор који обухвата контролу техничких уређаја и опреме у промету у
смислу испуњавања минималних захтева енергетске ефикасности, односно да ли имају
ознаке енегетске ефикасности као и услове еко дизајна, врше тржишни инспектори, чија су
овлашћења и дужности уређени како овим тако и законом којим се уређује област
трговине. Оно што је овде важно напоменути јесте да је на основу члана 54. став 4. Закона о

ефикасном коришћењу енергије донет Правилник о контроли система за грејање и о
ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за
грејање („Службени гласник РС“, број 58/2016), на основу кога се ближе уређује контрола
система за грејање и котлове. Контролу врше овлашћена правна лица која су решењем
министра надлежног за послове енергетике (уколико испуњавају све услове прописане
овим Правилником) овлашћена за контролу система за грејање. Овлашћено правно лице
доставља извештај о контроли Министарству, у року од 30 дана од дана завршетка
контроле, према упутству које се објављује на интернет страници Министарства, ради
вођења евиденције података добијених мерењем. Такође, на основу члана 55. став 4. Закона
о ефикасном коришћењу енергије донет Правилник о контроли система за климатизацију
(„Службени гласник РС“, број 82/2016), на основу ког се ближе уређује контрола рада
система за климатизацију. Контролу врше овлашћена правна лица која су решењем
министра надлежног за послове енергетике (уколико испуњавају све услове прописане
овим Правилником) овлашћена за контролу система за климатизацију.
У оквиру Министарства рударства и енергетике, Сектора за енергетску ефикасност и
обновљиве изворе енергије, Одсек за унапређење енергетске ефикасности, послови
електроенергетске инспекције који се односе на контролу система за грејање и система за
климатизацију, поверавају се овлашћеним правним лицима,спровођењем следећих
административних поступака:


Овлашћење за контролу система за грејање (сврха овог поступка је да контролу
система за грејање врше правна лица која поседују стручно знање и потпуно су
оспособљена за вршење ових послова);



Одузимање овлашћења за контролу система за грејање (сврха овог поступка је да
контролу система за грејање могу да врше само правна лица која испуњавају
законом прописане услове а ако више не испуњавају прописане услове одузима им
се овлашћење за обављање контроле);



Овлашћење за контролу система за климатизацију (сврха овог поступка је да
контролу система за грејање врше правна лица која поседују стручно знање и
потпуно су оспособљена за вршење ових послова);



Одузимање овлашћења за контролу система за климатизацију (сврха овог поступка
је да контролу система за климатизацију могу да врше само правна лица која
испуњавају законом прописане услове а ако више не испуњавају прописане услове
одузима им се овлашћење за обављање контроле).

Према томе овлашћена правна лица обављају послове контроле система за грејање и
система за климатизацију као поверене послове из делокруга министарства надлежног за
послове енергетике, као поверене стручне послове инспекције, а на основу решења

министра надлежног за послове енергетике, које се доноси у управном поступку, ако су
испуњени сви услови предвиђени у ова два правилника.
Такође, Закон о ефикасном коришћењу енергије, исто као и анализирани нормативни оквир
упоредних земаља, препознаје овлашћене енергетске саветнике, као физичка и правна лица
која су овлашћена за вршење енергетског прегледа у складу са одредбама наведеног закона
и прописа донетих на основу тог закона. Наиме, Законом о ефикасном коришћењу енергије
прописани су услови које овлашћени енергетски саветници морају да испуњавају, како би
добили лиценцу. Овлашћени енергетски саветници врше енергетске прегледе и енергетску
ревизију, а дужни су да одмах по извршеном прегледу, односно ревизији, доставе
Министарству податке односно извештај о извршеном прегледу односно ревизији. Такође,
овлашћени енергетски саветници предлажу и мере за ефикасно коришћење енергије.
На основу
наведеног следи да је део послова енергетске инспекције поверен
овлашћеним енергетским саветницима. Овлашћени енергетски саветници, као и у
праксама анализираних земаља, морају пролазити континуирану едукацију из области које
су релевантне за посао којим се баве. Ова едукација може бити организована од стране
самог Министарства, али и оних едукативних установа које Министарство овласти да је
држе (.Машински факултет Универзитета у Београду).
Одељење електроенергетске инспекције сматра да не постоје послови из делокруга
надлежности који би се могли поверавати другим правним или физичким лицима, односно
да не постоји даљи простор за поверавање осталих надлежности електроенергетске
инспекције другим лицима.
Даље, иако је анализа показала да у оквиру поступка издавања лиценце за обављање
енергетске делатности, као и одузимање лиценце (који су поверени Агенцији), на основу
Закона о енергетици, одређени утврђујући надзор (провера испуњености прописаних
услова и сачињавање извештаја) врше електроенергетски инспектори, закључак је да ови
послови не оптерећују испекторе имајући у виду да им је на годишњем нивоу јако низак
број од 0 до 2. Међутим, у некој од следећих измена наведеног Закона, ови послови се могу
поверити Агенцији, како би се у потпуности искључио могући сукоб интереса када су и
утврђујући и послови надзора у ндалежности исте институције.
Joш увек остаје отворено питање недовољних људских ресурса у оквиру ове инспекције,
ради ефикаснијег спровођења прописаног инспекцијског надзора. Иако је Функционална
анализа републичких инспекција са анализом капацитета, коју је припремило
Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала недовољан број инспектора
у оквиру ове инспекције, те потребу за запошљавањем најмање 6 нових, у последњих
годину дана иако су били расписани конкурси за запошљавање нових инспектора, број

инспектора се није повећао. Такође, Закључком Владе, којим се усваја трогодишњи план
запошљавања инспектора, предвиђено је запошљавање нових инспектора, за 2019., 2020. и
2021. годину, по два инспектора, међутим, у овој инспекцији још увек није дошло до
додатног запошљавања. Сходно томе, потребно је што пре приступити изменама Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2017. годину (“Сл. Гласник РС” бр. 61/17,82/17, 92/17,14/18,45/18,78/18,89/18,102/18 и
30/19), у складу са Трогодишњим акционим планом.
Такође, важно је напоменути да је због овакве кадровске ситуације, редукован број
редовних инспекцијских надзора употребе и одржавања у електроенергетским
објектима, а приоритет је дат инспекцијском надзору по представкама физичких и
правних лица.

РУДАРСКА И ГЕОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Рударска и геолошка инспекција се налазе у оквиру Министарства рударства и енергетике,
у Сектора за геологију и рударство, одсек рударске инспекције и одсек геолошке
инспекције.
У Одсеку за рударску инспекцију обављају се послови који се односе на:
 редовне и ванредне инспекцијске прегледе ради провере спровођења закона и

других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рударске
објекте у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина;
 инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој
области у погледу испуњености услова за обављање послова на експлоатацији
минералних сировина;
 надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у
рударским објектима;
 увиђај на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај или
хаварија опреме у рудницима;
 давање образложених извештаја са мишљењем о узроцима несреће и
подношења истих надлежним органима;

 вршење непосредног надзора над инспекцијским пословима повереним

Аутономној Покрајини ;
 подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривичних
пријава;
 давање усмених и писаних инструкција и обавештења у вези са радом
рударске инспекције по захтеву заинтересованих субјеката.
У Одсеку за геолошку инспекцију се обављају послови који се односе на:
 инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој

области у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања
минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;
 инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој
области у погледу испуњености услова за обављање инжењерскогеолошких и
геотехничких истраживања;
 инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања;
 инспекцијски надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на
раду у вршењу геолошких истраживања;
 вршење увиђаја на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни
случај;
 израду извештаја са мишљењем о узроцима несрећа и подношење истог
надлежним органима;
 подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривичних
пријава;
 усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом геолошке
инспекције по захтеву заинтересованих субјеката;
 непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним Аутономној
Покрајини.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада рударске и геолошке инспекције прописан је Законом о рударству и
геолошким истраживањима („Сл гласник РС” бр. 101/2015) чл.170 и 171, док је Законом о
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18 и 95/18-др. закон), и Законом
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),
прописан поступак инспекцијског надзора, друго поступање и послови планирања и
вршења надзора. Такође, инспекцијски надзор у овој области се спроводи и на основу
већег броја подзаконских прописа.
Рударски инспектор у оквиру својих задужења проверава да ли се: при извођењу рударских
радова примењују прописане мере безбедности и здравље на раду и прописи о безбедности

покретне и непокретне имовине у својини привредних субјеката и физичких лица;
експлоатација врши на основу одобрења издатих у складу са законом, на нивоу параметара
из рударског пројекта, те на основу одобрене методе откопавања; одлагање флотацијске
јаловине врши на основу одобрене пројектне документације и да ли се врши геодетско
снимање круне насуте бране у односу на ниво воде у таложном језеру; организује обука
радника и спроводе мере акције спасавања у случајевима изненадних опасности по живот и
здравље људи и безбедност објеката; спољна и унутрашња одлагалишта на површинским
коповима формирају у складу са одобреном пројектном документацијом; при извођењу
рударских радова у свему примењују технички прописи; рударски објекти у јами и на
површини граде у складу са пројектима; рударски радови на експлоатацији изводе по
годишњем оперативном плану; врше прописана рударска мерења, правилно израђују и
редовно допуњавају рударски планови и остала документација потребна за извођење
рударских радова и уредно воде мерачке књиге; примењују прописани услови за
распоређивање запослених на одговарајуће послове и врши њихово оспособљавање за рад
на одређеним пословима; транспорт, ускладиштење и руковање експлозивним материјалом
и течним горивом врши на прописан начин; припремни радови као и радови на откопавању
откривке/јаловине на површинским коповима врше у складу са пројектом; запуњавање
откопаних простора при подземној експлоатацији врши у складу са пројектом методе
откопавања; и да ли се спроводе прописане мере при руковању рударским отпадом у јами и
на површини, на експлоатационом пољу и изван експлоатационог поља (на основу члана
171. Закона о рударству и геолошким истраживањима).
Геолошки инспектор, у оквиру својих задужења, проверава да ли се: обављање делатности
геолошких истраживања и извођења геолошких истражних радова врши према прописаним
условима; пројекат и завршни извештај о резултатима геолошких истраживања израђује у
складу са законом и другим прописима и да ли је техничка контрола извршена од стране
овлашћеног привредног субјекта; годишњи извештај о резултатима геолошких
истраживања израђује и оверава на прописан начин; геолошка истраживања, врше на
основу и у складу са одобрењем за истраживање; пријављују геолошка истраживања и
геолошки истражни радови надлежном органу; геолошки истражни радови изводе према
пројекту геолошких истраживања на основу кога је издато одобрење за истраживање;
инжењерско-геолошки и хидрогеолошки радови изводе према пројекту геолошких
истраживања и одобрења надлежног органа; извођење геолошких истражних радова врши
у складу са законом и другим прописима; предузимају мере безбедности лица, суседних
објеката, саобраћаја и околине, као и све потребне мере безбедности и здравља на раду од
стране привредног субјекта који изводи геолошка истраживања; води прописана
евиденција о узетим количинама минералних сировина ради њиховог испитивања и о
другим минералним ресурсима чије је постојање утврђено у току геолошких истраживања;
врши складиштење и чување језгра истражних бушотина; обезбеђује стручни надзор у току
геолошких истраживања и експлоатације; примењују прописани услови по питању

испуњавања услова школске спреме и овлашћења за обављање тих послова за лица која
руководе извођењем истражних радова и која врше стручни надзор над извођењем тих
радова; узима већа количина минералних сировина за испитивање количине одређене
одобрењем за истраживање или се узима без одобрења; води књига о стању резерви
минералних сировина и геотермалних ресурса; и израђује геолошка техничка
документација о свим радовима на експлоатацији (на основу члана 170. Закона о рударству
и геолошким истраживањима).

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови рударске и геолошке инспекције анализиран је и нормативни
оквир четири упоредне праксе:
Хрватска
Рударска инспекција:
У законодавном оквиру Хрватске не постоји експлицитна регулација поверавања надзора у
области рударске инспекције. Закон о инспекцији у привреди поставља оквире који
дефинишу надлежности рударске инспекције, 95 у смислу овлашћења која она има, као и
услове које мора испуњавати физичко лице како би било запослено као рударски
инспектор. Поставља се подела на инспектора и вишег инспектора, а услови се односе на
стручну спрему, године радног искуства, и положен државни испит за рударског
инспектора. Такође, очекује се да физичко лице испуњава све услове који су неопходни за
пријем у радни однос у државној служби. 96
Закон о рударству (Народне новине, бр. 56/13, 14/14,52/18, 115/18 и 98/19) на даље
прописује да управни надзор над Законом о рударству, као и прописима донесеним на
основу истог, спроводи министарство надлежно за рударство, а прописује детаљније и
овлашћења рударског инспектора. 97 Државни инспекторат, који одговара директно Влади
Хрватске, односно министарству надлежном за рударство, садржи Сектор за надзор
рударства, енергетике, и опреме под тлаком, а који у себи даље садржи Службу надзора у
подручју рударства. 98
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Detaljnije o delokrugu Službe nadzora u području rudarstva u Uredbi o Unutarnjem Ustrojstvu Državnog
Inspektorata, Član 87.
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Детаљном анализом законодавног оквира Републике Хрватске дошло се до закључка
да не постоји експлицитно регулисање поверавања инспекцијског надзора у области
рударства. Не постоји помен какве акредитационе шеме или поверавања послова из ове
области било коме ко није рударски инспектор, а прописи индицирају да то може бити
искључиво физичко лице које је државни службеник.
Геолошка инспекција:
Анализа законодавног оквира Хрватске упућује да се, иако не експлицитно наведено да то
чине заједно, рударска инспекција бави и оним радњама којима се у Србији бави геолошка
инспекција у оквиру вршења својих надлежности. Закључак се изводи на основу анализе
Закона о рударству Хрватске, који уређује већину материје коју српско законодавство
ставља у надлежност геолошке инспекције, нарочито имајући у виду податке са званичне
интернет странице Министарства Рударства и Енергетике. 99
Произилази, како се у Хрватској нормира да “служба надзора у подручју рударства обавља
инспекцијске и друге послове који се односе на примјену закона и других прописа којима
се уређује рударска господарска дјелатност”, 100да је рударска инспекција надлежна и за
гелошку област, те се намеће закључак да су те две области спојене слично као и у Србији.
На основу свега следи да се на ову област, у случају Хрватске, може применити исти
закључак као и за област рударства.

Уједињено Краљевство
Рударска инспекција
Ситуација у Уједињеном Kраљевству по питању рударства је комплексна. Наиме,
надзирање над рударењем је подељено између Kруне, односно монархије на власти у УK
(The Crown Estate) и Регулаторног тела надлежног за угаљ (The Coal Authority). Kруна је
надлежна за сво рударење злата и сребра, ток је Регулаторно тело надлежно за угаљ.
Регулаторно тело је финансирано директно од стране Владе и њему одговара, док је Kруна
засебни ентитет који оперише као приватна корпорација.
Регулаторни оквир у УK за рударење је постављен у Регулацијама о рудницима из 2014.
године (The Mines Regulations of 2014, у даљем тексту: Регулација). Премда Регулација
говори о инспекцијама рудника и опреме која се користи за рударење као о датим радњама,
ни у једном своме делу не пружа оквир који ближе дефинише услове за рударске
99
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инспекторе, као ни да ли се тај посао може поверити другоме, у целости или у делу,
уговором односно подуговором. 101 Ипак, из тумачења комплетног законодавног оквира УK
произилази да лица која врше инспекцију рудника морају бити: физичка лица, која су
компетентна, и којима је дата ауторизација да раде. Даља анализа води закључку да то
може бити само компетентни инжењер – овај стандард дефинише Регулаторно тело за
инжењере у УK (UK Engineering Council) и тиче се пре свега:

Знања и разумевања професије;

Знања и разумевања дизајнирања развојних процеса, система, сервиса, и производа;

Одговорности, управљања, и вођства;

Kомуникационих и међуљудских вештина;

Професионалне посвећености. 102
Такође, за само отпочињање вршења радњи везаних за рударство неопходно је прибавити
дозволе од свих релевантних тела у УK, а што се може окарактерисати као утврђујући
надзор. Све ове дозволе додељују Регулаторна тела и Агенције и њихов посао се не може
поверити. 103
Важно је напоменути и инспекцију здравља и безбедности на раду коју спроводи
Регулаторно тело за здравље и безбедност на раду (Health and Safety Executive, у даљем
тексту ХСЕ). У директној надлежности овог Регулаторног тела је и инспекција рудника, а
ХСЕ има пуну слободу приликом одређивања инспектора уколико “закључи да то лице
испуњава неопходне квалификације”, свако именовање инспектора се врши писаним путем.
104

Из свега наведеног произилази закључак да законодавни оквир УK не регулише
правила по којима се поверава инспекцијски надзор у рударству трећим лицима.
Вреди напоменути, ипак, да је такво поверавање, бар у неком аспекту, очигледно
могуће у потпуној дискрецији регулаторних тела, у прилог чему говори и податак да
је SOCOTEC потписао трогодишњи уговор о сарадњи са Регулаторним телом
надлежним за угаљ и тако стекао право да врши инспекцију прилаза рудницима. 105

Геолошка инспекција:
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У УK не постоји јасан законски оквир који би дефинисао геолошку инспекцију одвојено од
рударске. Тумачењем постојећих прописа, и прописа ЕУ, дошло се до закључка да
овлашћени геолози (Chartered Geologist) у УK добијају овлашћење да имају неопходне
капацитете за рад од стране Геолошког друштва Лондона (The Geological Society of London
- Друштво) које је установљено од стране Kруне 1825. године. 106
Друштво је непрофитна организација која је уједно и “професионално тело УK за
земљишне науке“. 107Друштво је лиценцирано од стране Европске федерације геолога (The
European Federation of Geologists) и има право да додељује звање европског геолога
(European Geologist), а надлежно је тело и за вођење регистра ”професионалаца
специјалиста”.108 Друштво је званично тело УK за професионалне геонинжењере, те у
складу са тиме има дозволу да додељује звање овлашћеног геолога, као оног лица за које су
други професионални геолози утврдили да има “неопходне професионалне компетенције и
искуство“. 109 На основу овога, може се закључити да Друштво врши утврђујући надзор над
геолозима. Услови које лице мора да испуни да би се постало овлашћени геолог су:





Да буде члан Друштва,
Да има задовољавајућу образовну позадину и степен образовања из релевантне
области,
Да има препоруке најмање два овлашћена геолога,
Поседује одговарајуће компетенције, конкретно:
o Разумевање геологије и геолошких процеса у односу на професију којом се
бави,
o Поседовање критичке евалуације геонаучних информација у мери да може да
ствара предиктивне моделе,
o Поседује вештине писане и усмене комуникације,
o Поседује компетенције везане за здравље и безбедност на раду и заштиту
животне средине,
o Да је посвећен континуираном професионалном усавршавању током целе
своје каријере,
o Поседује јасно разумевање професионалности,
o Опште компетенције уске струке којом се бави. 110

На основу свеукупне анализе законодавног оквира УK везано за област геологије, намеће
се закључак да је Друштво главно тело одговорно за ову област, да врши утврђујући
надзор, те да је поверавање надзора у овој области могуће.

106

Detaljnije Zakon o Inspekciji u Gospodarstvu. Član 14.
Detaljnije Zakon o Inspekciji u Gospodarstvu. Član 14.
108
Detaljnije Zakon o Inspekciji u Gospodarstvu. Član 14.
109
Detaljnije Zakon o Inspekciji u Gospodarstvu. Član 14.
110
Detaljnije Zakon o Inspekciji u Gospodarstvu. Član 14.
107

Чешка
Рударска инспекција:
Министарство животне средине (Ministry of the Environment) је надлежно тело Владе Чешке
за рударство, а директно испод њега се као оперативно налази Регулаторно тело за
рударство (Czech Mining Authority) које се директно бави надзирањем и инспекцијом у
области рударства. 111 Ово регулаторно тело се бави организовањем инспекција у
рудницима поводом надзирања здравља и безбедности на раду, инспекције опреме и
експлозива који се користе. Такође, оно даје дозволу за успостављање и организовање
безбедносних и спасилачких станица за руднике. На тај начин, ово тело врши како
директан надзор, тако и индиректан односно утврђујући надзор, бар делом.
Kомплетна анализа законодавног оквира Чешке указује на постојање “ауторизованих
инспектора” за област рударства које директно иманује регулаторно тело за рударство. Не
постоје назнаке икаквих акредитационих шема или система, односно поверавања
инспекцијског надзора трећим лицима. Имплицитно је, додуше, да су инспектори у области
рударства физичка лица, а да њих именује председник Регулаторног тела за рударство. 112
Према званичној презентацији Главног инспектора рудника (Central inspector of Mines)
постоји 22 инспектора из ове области у оквиру Регулаторног тела за рударство, односно 82
инспектора по регионалним регулаторним телима исте природе. 113
Геолошка инспекција:
Надлежно тело за послове у области геологије у Чешкој је Чешка геолошка служба (Česká
geologická služba - Служба) која функционише на основу овлашћења од Министарства
животне средине (Ministerstvo Životního Prostředí). 114 Служба је задужена зa прикупљање,
обраду, и достављање информација везано за геолошке објекте, заштиту и употребу
минерала и подземних вода, те за геолошке хазарде. 115
Законодавни оквир Чешке не прописује експлицитно постојање геолошке инспекције као
такве, посебне, инсепекцијске јединице. Имајући у виду да чешки Закон о геологији
прописује да Министарство животне средине надзире и контролише рад тела којима је
поверило своја овлашћења116, а у која се убраја и Служба, може се закључити да је управни
надзор вршен при министарству. Kомплетна анализа законодавног оквира не доводи до
закључка да је инспекцијски надзор експлицитно поверен, али имајући у виду да Служба
111
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у вршењу својих дужности има карактеристике које у другим земљама имају тела
која надзиру сектор геологије, може се закљужити да је надзор у Чешкој из ове
области ипак поверен.
Словенија
Рударска инспекција:
Закон о Рударству (Zakon o rudarstvu, Uradni list RS,št. 14/14 – uradno prečišćeno besediloЗакон) пружа релевантан оквир за област рударства у Словенији. Закон прописује услове
које физичка лица морају испунити како би се могла бавити пословима рударског
инспектора из разних области, а они су везани за:
-

Шести ниво стручне спреме из релевантне едукативне области,
Одређени број година радног искуства, односно година радног искуства у
релевантној области. 117

Анализирајући укупан законодавни оквир Словеније, није се пронашао никакав податак
који би указивао на могућност поверавања послова инспекцијског надзора из области
рударства, имајући у виду да се инспектори ословљавају као државни службеници.
Геолошка инспекција:
Када је у питању законодавни оквир Словеније за област геологије, релевантне норме
успоставља Закон о основана геолошких активности од важности за државу (Zakon o
temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo, Uradni list SFRJ, št. 63/90 - Закон). Овај
Закон као релевантно надлежно тело за област геологије дефинише Геолошки завод
Словеније (Geološki Zavod Slovenije - Завод), као државно регулаторно тело. Завод у свом
статуту, између осталог, у склопу својих делатности нaдлежан је и за надзор. 118 Тумачењем
и анализом статута Завода, као и осталог релевантног законодавног оквира Словеније,
долази се до закључка да питање поверавањa инспекцијског надзора из ове области
није уређено, у законодавству Словеније.
ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Члан 168 . Закона о рударству и геолошким истраживањима прописује да инспекцијски
надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово спровођење врши
Министарство, преко геолошких и рударских инспектора.
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У ставу 3. наведеног члана Закона прописано је да у случају вршења геолошких
истраживања и експлоатације на основу решења издатих од стране надлежног покрајинског
органа по основу вршења поверених послова, инспекцијски надзор над применом одредаба
овог закона и прописа донетих за његово спровођење врши надлежни орган аутономне
покрајине, као поверене послове. Такође, Аутономној покрајини Војводини су Законом о
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Сл. Гласник РС'' бр 99/2009 и
67/2012 ) поверени послови инспекцијског надзора у области геолошких истраживања и
експлоатације минералних и других геолошких ресурса. На територији АП Војводине
поверени послови инспекцијског надзора се обављају преко Покрајинског секретаријатa за
енергетику, грађевинарство и саобраћај, Сектора за минералне сировине, преко рударских и
геолошких инспектора. Сектор за минералне сировине преко Покрајинског секретаријата за
енергетику, грађевинарство и саобраћај доставља извештаје о раду инспекције
Министарству.
Чланом 22. Закона су прописани услови које привредно друштво, предузетник односно
друго правно лице мора да испуњава у случају вршења техничке контроле за рударске
пројекте и пројекте геодетских истраживања. Ови послови се обављају као поверени, а
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које обавља послове
израде техничке документације, мора бити осигурано од одговорности за штету коју може
причинити другој страни, односно трећем лицу.
Након спроведене анализе нормативног оквира и интервјуа са рударским и геолошим
инспекторима може се закључити да остали стручни послови ове инспекције нису
поверени. Такође, инспектори су указали на раније законско решење на основу Закона о
рударству из 2006. године („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, 101/2005-др.закон, 34/2006 и
104/2009), а који је престао да се примењује ступањем на снагу сада важећег Закона о
рударству и геолошким истраживањима, којим је било предвиђено оснивање Агенције о
рударству, кao посебне организације за обављање стручних послова, у чијој надлежности
би били и послови лиценцирања укључујући и утврђујући надзор (проверу испуњености
услова). Међутим, ово решење није никада заживело.
Анализом нормативног оквира рударске и геолошке инспекције, те након
спроведеног интервјуа, а у циљу ефикаснијег рада инспекције потребно је поново
размислити о решењу о формирању посебног тела тј посебне организације (Агенције )
за рударство и геолошка истраживања, којој би се поверили поједини управни
послови (лиценцирања) и назор у овој области. Имајући у виду специфичности ове
инспекције, мишљења смо да би стручни послови и даље у окиру овог тела-организације
обављала лица која морају да испуњавају одређене услове.
До доношења ове одлуке, јoш увек остаје отворено питање недовољних људских
ресурса у оквиру ове инспекције. Функционална анализа републичких инспекција са
анализом капацитета, коју је припремило Министарство државне управе и локалне

самоуправе, показала је недовољан број инспектора у оквиру ове инспекције, те
потребу за запошљавањем најмање 10 нових инспектора.

СПОРТСКА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Спортска инспекција се налази при Министарству омладине и спорта, и то у оквиру
Сектора за спорт, Одсек за инспекцијске послове у спорту.
У Одсеку за инспекцијске послове у спорту обављају се послови који се односе на:
инспекцијски надзор у складу са Законом о спорту и прописа донетих на основу тог закона;
утврђивање испуњености услова организација у области спорта за обављање спортских
активности и делатности и утврђивање испуњености услова за вршење послова стручног
оспособљавања за спортска занимања, односно звања; праћење стања у области
инспекцијског надзора које је у делокругу инспекције; процену ризика; планирање
инспекцијског надзора; усклађивање инспекцијског надзора; припрему, измену и допуну
контролних листи и њиховог објављивања на интернет страници инспекције; превентивно
деловање; надзор над нерегистрованим субјектима; вођење евиденције о инспекцијском
надзору; зараду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и
његовог објављивања на веб презентацији инспекције; праћење стања и израду анализа,
информација и обавештења из делокруга Одсека; давање предлога за израду Плана јавних
набавки из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Делокруг рада Одсека за инспекцијске послове у спорту је прописан Законом о спорту
(„Сл. гласник РС“ број 10/16) 119, члановима 29, 35, 92, 93, 110, 149 и 169.
Спортски инспектор у складу са Законом о спорту проверава испуњеност услова за
обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у
спорту, издаје одобрење и врши инспекцијски надзор над горе наведеним пословима
стручног оспособљавања. Поред тога, спортски инспектор проверава испуњеност услова за
обављање спортских активности и спортске делатности од стране спортских организација,
спортских привредних друштава и предузетника, издаје одобрење и врши инспекцијски
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надзор над њиховим радом. Такође, спортски инспектор проверава испуњеност услова за
јавне спортске објекте да се могу користити за обављање спортских активности.
Закон прави диференцијацију између републичког, покрајинског и градског односно
општинског спортског инспектора. Републички спортски инспектор има у искључивој
надлежности надзор над радом националних спортских савеза, територијалних спортских
савеза, организацијама које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и
спортским организацијама које се такмиче у професионалним спортским лигама, осим за
покрајинске и територијалне спортске савезе где надзор врши надлежни орган аутономне
покрајине, преко покрајинских спортских инспектора. Остале врсте инспекцијског надзора,
у зависности од територије, врше или надлежни орган јединице локалне самоуправе, преко
градског, односно општинског спортског инспектора или надлежни орган града Београда,
преко градског спортског инспектора, као поверени посао.
Закон прописује услове које физичко лице мора испунити да би било спортски инспектор, а
то су:
 стечено високо образовање из научне области правне науке или из области
спорта и физичке културе на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
 најмање пет година радног искуства у струци,
 положен државни стручни испит и
 испуњавање других услова у складу са законом, при чему се мисли на
немогућност обављања привредне или друге делатности и послова за себе или другог
послодавца у области спорта, учествовања у раду органа и радних тела организација
које подлежу инспекцијском надзору у складу са овим законом, као и обављања других
служби, послова или поступака који су у супротности са положајем и радом спортског
инспектора и штете његовој непристрасности и објективности у вршењу посла.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови спортске инспекције анализиран је нормативни оквир четири
упоредне праксе.
Хрватска
Закон о Спорту (Народне новине, бр. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16
и 98/19) уређује област инспекције у спорту релативно сумарно, прописујући да управни
надзор врши тело државне управе надлежно за спорт, а инспекцијски надзор Спортска

инспекција120 . Детаљније уређивање регулаторног оквира Хрватске за област спорта даје
Закон о спортској инспекцији (Народне новине, бр. 86/12 и 98/19 – Закон).
Закон прописује да се инспекцијом конкретно баве спортски инспектор, виши спортски
инспектор, и главни спортски инспектор као органи државне управе надлежне за спорт, 121
а такође установљава да је спортска инспекција самостална унутрашња јединица органа
државне управе. 122 На даље, Закон прописује услове које физичка лица морају испуњавати
како би могли бити инспектори, а то су:

Одговарајући образовни профил из релевантне едукативне области друштвених
наука,

Одговарајући број година радног искуства из релевантне области,

Положен државни стручни испит за спортског инспектора. 123
Укупна анализа законодавног оквира Хрватске усмерава у правцу закључка да су
спортски инспектори државни службеници, 124 те да поверавање инспекцијског надзора
из ове области није предвиђено у Хрватској.
Словенија
Законски оквир Словеније који дефинише и уређује област спорта је постављен у Закону о
спорту (Zakon o športu, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Овај Закон прописује да је
спортски инспекторат тело које је овлашћено да врши послове контроле и инспекцијског
надзора. Такође, Закон утврђује које услове лице мора испунити како би се бавило послом
спортског инспектора:
 Мора имати VII степен стручне спреме, или еквивалент,
 Мора имати најмање пет година радног искуства у предавању, истраживању
и развоју, или административном послу у области спорта,
 Мора имати положен општи испит за инспектора.
Такође, постоји и Правилник о посебним деловима професионалног испита за образовне
инспекторе и спортске инспекторе (Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za
inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport, Uradni list RS, št. 56/05). Овај Правилник, поред
општих норми везаних за инспекторски испит који полажу и остали државни службеници,
прописује да спортски инспектори морају, пре отпочињања посла, положити и испит који
се састоји од питања везаних за општу регулативу која се односи на правна лица и
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Закон о спорту, чланови 84 i 85.
Закон о спортској инспекцији, члан 3
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Ibidem, члан 4.
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управљање њима, финансирање и извођење спортских активности, али и за основну
регулативу из области образовања.37 Испитну комисију именује надлежни министар.
На основу укупне анализе законодавног оквира Словеније везаног за област спорта, намеће
се закључак да се послови инспекцијског надзора могу вршити само од стране спортских
инспектора који су државни службеници, те да поверавање надзора у овој области није
уређено.

Уједињено Краљевство
Приступ законодавца у УК је посве неинтервенционистички када је у питању област
спорта, а то за последицу има непостојање генералног закона о спорту. Уместо постојања
таквог оквира, регулација индивидуалних спортова је остављена Националним
управљачким телима (National Governing Bodies - НУТ), аутономним телима која свој
ауторитет црпе на основу добровољног споразума између њих и својих чланова. Влада УК
се меша у регулативу спорта искључиво у ситуацијама када процени да је то од јавног
интереса.
Надлежно министарство за област спорта у УК јесте Министарство за дигитализацију,
културу, медије, и спорт (Department for Digital, Culture, Media, and Sport - Министарство).
Министарство је надређено јавним телима чији је циљ промоција спорта и изградња
спортских заједница. Ова тела (Sport England, Sport Scotland, Sport Wales, Sport Northern
Ireland – Јавна Тела) прописују услове за овлашћивање Националних управљачких тела.
Јавна Тела имају усаглашену процедуру када је у питању давање дозволе да неко тело
постане НУТ. 125 Услови за успешно комплетирање процедуре укључују:

Да спорт који НУТ циља да надзире потпада под дефиницију спорта по Европској
Повељи о Спорту (European Sports Charter 1992, revised in 2001)

Да тело послује минимум две године, у тренутку када аплицира за признавање
статуса,

Да има статут који је релевантан за јурисдикцију у којој циља да послује као НУТ,

Да тело демонстрира приврженост УК, односно међународној организација која је
надлежна за спорт којим се тело бави,

Да тело демонстрира да је водеће тело за свој спорт у јурисдикцији у којој се налази,
односно да докаже да има водећи утицај, остварену сарадњу са осталим спортским
организацијама из истог спорта на територији на којој оперише, или да остале спортске
125

Пример Sport England оргнизације, односно њихове процедуре за давање признања неком телу да је NUT,
се може видети на њиховој званичној страници, Sports Council’s Recognition Policy 2017, dostupno na:
https://www.sportengland.org/media/12132/uk-recognition-policy-2017.pdf.







организације имају минимални утицај (пошто је превиђено да постоји само једно НУТ
по јурисдикцији у УК, односно по једно за Енглеску, Велс, Шкотску, и Северну
Ирску),
Тело мора да испуњава услове минималног броја чланова који зависе од територије
на којој се налази, 126
Тело мора да докаже минималне стандардне управљања унутар своје организације
тако да задовољи анти-допинг регулативу, као и релевантне прописе важеће на
територији на којој оперише, а који су везани за очување безбедности, једнакости,
избегавање конфликта интереса, те процесуирање жалби,
Тело мора да докаже да има план за промовисање спорта којим се бави и тежи да
уреди,
Тело мора да докаже да има јасно дефинисану стратегију развоја и напретка на тај
начин да може да осигура свој статус НУТ-а.

Ревидирање статуса НУТ-а се не врши на основу икаквог законски дефинисаног периода, а
статус се телу одузима уколико се закључи да више не испуњава неопходне услове.
На основу укупне анализе законодавног оквира УК може се закључити да је инспекцијски
надзор у области спорта, као такав, комплетно остављен у ингеренцији НУТ-ова, као
невладиних организација, те као такав поверен.
Чешка
Надлежно министарство за питања спорта у Чешкој је Министарство образовања, омладине
и спорта (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), али ће се његове дужности постепено
смањивати и пребацивати на Националну спортску агенцију (Národní sportovní agentura) до
средине 2021. године. 127 Што се тиче оперативног рада у области спорта, ове функције су
концентрисане у Чешкој спортској унији (Česká unie sportu - ČSU).
ЧСУ функционише по сличном принципу као јавна тела у УК (нпр. као Sport England) у
смислу да окупља националне спортске организације и прописује услове за њихово
акредитовање. Ови услови су:
 Да општа акта спортске организације не противрече статуте ЧСУ,
 Да се организација бави активношћу која је спорт,
 Да је једина организација која се бави одређеним спортом и да има обједињену
управу – не може постојати две националне спортске организације које се баве
истим спортом,
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Минимуми по територији су: за целу УК 1650 чланова, за Велику Британију 1500 чланова, за Енглеску 750
чланова, за Шкотску 500 чланова, за Велс Vels 250 чланова, a за Северну Ирску 150 чланова.
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Национална спортска агенција ће постати надлежно тело за креирање јавне политике из области спрота.

Да је спортска организација члан међународних спортских федерација или других
међународних удружења националних спортских организација,
 Да спортска организација организује национална такмичења, односно друга
такмичења од националног значаја у Чешкој,
 Да спортска организација има усвојена анти-допинг правила,
 Да испуњава услове минималног чланства. 128


На основу укупне анализе законодавног оквира Чешке може се закључити да је
инспекцијски надзор у области спорта, као такав, комплетно остављен у ингеренцији
националних спортских организација, односно да је као такав поверен.
Словенија
Законски оквир Словеније који дефинише и уређује област спорта је постављен у Закону о
спорту (Zakon o športu, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). Овај Закон прописује да је
спортски инспекторат тело које је овлашћено вршити послове контроле и инспекцијског
надзора. 129 Такође, Закон установљује које услове лице мора испунити како би се бавило
послом спортског инспектора:

Мора имати VII степен стручне спреме, или еквивалент,

Мора имати најмање пет година радног искуства у предавању, истраживању и
развоју, или административном послу у области спорта,

Мора имати положен општи испит за инспектора. 130
Такође, постоји и Правилник о посебним деловима професионалног испита за образовне
инспекторе и спортске инспекторе (Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za
inšpektorja za šolstvo in inšpektorja za šport, Uradni list RS, št. 56/05). Овај Правилник, поред
општих норми везаних за инспекторски испит који полажу и остали државни службеници,
прописује да спортски инспектори морају, пре отпочињања посла, положити и испит који
се састоји од питања везаних за општу регулативу која се односи на правна лица и
управљање њима, финансирање и извођење спортских активности, али и за основну
регулативу из области образовања. 131 Испитну комисију именује надлежни министар. 132
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Ови услови су у Чешкој, између осталог: минимум 35 спортских клубова као чланова организације, 500
индивидуалних чланова, да оперише у најмање седам региона Чешке. За детаљне услове за пријем
организације у ЧСУ као националне спортске организације, Conditions of Admission of the National Sports
Associations, dostupno na: https://www.cuscz.cz/o-nas/podminky-prijeti-svazu-do-cus.html.
129
Закон о спорту, Члан 81.
130
Ibidem, Члан 83.
131
Правилник о посебним деловима професионалног испита за образовне инспекторе и спортске инспекторе,
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Правилник о професионалном испитивању и испитивању професионалних квалификација образовних
инспектора и спортских инспектора (Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti
inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport, Uradni list RS, št. 49/00, 57/04 in 56/05), Члан 6.

На основу укупне анализе законодавног оквира Словеније везаног за област спорта, намеће
се закључак да се послови инспекцијског надзора могу вршити само од стране спортских
инспектора који су државни службеници, те да поверавање надзора у овој области није
уређено.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Инспекцијски надзор над применом Закона о спорту и подзаконских аката донетих на
основу овог закона врши Министарство, преко републичких спортских инспектора.
Закон о спорту је чл. 135 и 169. поверио аутономној покрајини, инспекцијски надзор над
радом покрајинских и територијалних спортских савеза, преко покрајинских спортских
инспектора. Такође, чланом 169. прописано је да на територији јединице локалне
самоуправе инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, територијалне
спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и
спортске организације које се такмиче у професионалним спортским лигама, врши
надлежни орган јединице локалне самоуправе, преко градског, односно општинског
спортског инспектора, као поверени посао. Поред тога, прописано је да на територији града
Београда, инспекцијски надзор, осим за националне спортске савезе, организације које се
баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се такмиче у
професионалним спортским лигама, врши надлежни орган града Београда, преко градског
спортског инспектора, као поверени посао.
Дакле, инспекцијски надзор над применом Закона о спорту, је поверен аутономној
покрајини, јединицама локалне самоуправе и граду Београду, док је чланом 170. Закона
прописано да надзор над радом покрајинских спортских инспектора и спортских
инспектора јединице локалне самоуправе, у обављању поверених послова инспекцијског
надзора, врши Министарство. Такође, Министарство је дужно да системски и
континуирано планира и спроводи обуку и друге облике стручног усавршавања спортских
инспектора.
Чланом 65. Закона, поверено је Агенцији за привредне регистре (даље: АПР) упис
спортских удружења у Регистар који води АПР.
У односу на ову надлежност, инспекција у области спорта је мишљења да би требало
успоставити јаснију сарадњу и комуникацију између регистратора задуженог за спортска
удружења у АПР-у и министарства имајући у виду да АПР у појединим ситуацијама одбија
да поступи по решењу Министарства донетог у надзору над радом АПР-а.
Законом је прописано и да се над стручним радом у области спорта врши стручни надзор
(члан 32. Закона). Стручни надзор врши Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије (у даљем тексту: Републички завод), а на територији аутономне покрајине Покрајински завод за спорт и медицину спорта (у даљем тексту: Покрајински завод), преко
стручних спортских надзорника, као поверени посао.

Правилником о надзору над стручним радом у области спорта („Сл. гласник РС“ број
92/11), утврђен је начин и поступак обављања стручног надзора у области спорта, мере за
отклањање уочених недостатака, услови за именовање стручног спортског надзорника,
образац и начин издавања легитимације стручног спортског надзорника и друга питања од
значаја за спровођење стручног надзора у области спорта.
Стручни надзор спроводе стручни спортски надзорници, који морају да испуњавају
одређене услове (највише спортско звање, најмање пет година рада у струци и значајне
резултате у раду).
Чланом 4. наведеног Правилника прописано је да у оквиру стручног надзора стручни
спортски надзорник остварује увид и оцењује да ли су мере, методе, средства, активности и
поступци који се примењују у стручном раду у области спорта (у даљем тексту: стручни
поступци) у складу са:
 савременим достигнућима спортских и других наука и важећим, односно утврђеним
стручно спортским доктринама и упутствима;
 утврђеним планом стручног рада;
 утврђеним циљевима у погледу степена физичке, техничке и тактичке
припремљености спортисте које се жели постићи;
 прописаним условима за обављање стручног рада у спорту и обављање спортских
активности и делатности;
 савременим стандардима утврђеним спортским правилима надлежног гранског
спортског савеза;
 прописаним начином обављања стручног рада у области спорта.
У оквиру стручног надзора стручни спортски надзорник проверава и да ли се стручни
рад обавља од стране лица које испуњава услове у складу са Законом о спорту.
Стручни надзор може бити редовни и ванредни, а ради отклањања уочених недостатака у
стручном раду, стручни спортски надзорник може између осталог и да предложи
спортском инспектору да забрани организацији у области спорта, односно спортском
стручњаку обављање одређене спортске активности или делатности.
Имајући у виду да је Законом о спорту јасно прописано поверавање вршење надзора над
спровођењем Закона и прописа донетих на основу Закона, као и поверавање надзора над
стручним радом у области спорта, не постоји потреба за изменама и/или допунама овог
закона у делу којим је уређено поверавање тих послова.
Анализом целокупног нормативног оквира у овој области, закључује се да су стручни
послови спортске инспекције поверени Заводу за спорт и медицину спорта Републике
Србије а на територији аутономне покрајине - Покрајинском заводу за спорт и
медицину спорта преко стручних спортских надзорника.

Одсек за инспекцијске послове у спорту у оквиру Сектора за спорт сматра да нема других
стручних послова који би могли да буду поверени лицима која нису службеници
(субјектима приватног права, односно из приватног сектора).
Имајући у виду да АПР обавља као поверене послове упис спортских удружења у Регистар
АПР-а, потребно је додатно преиспитати непоступање АПР-а, по решењу Министарства у
поступку надзора над радом АПР-а (те евентуално предвидети прекршајну одговорност,
новчане казне или неку другу меру нпр. упозорење, јавно објављивање одређеног акта и
др).

ГЕОДЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Геодетска инспекција се налази у Републичком геодетском заводу и то у оквиру Сектора за
надзор и контролу. Послови геодетске инспекције се обављају у оквиру Одсека за
инспекцијски надзор.
У Одсеку за инспекцијски надзор се обављају послови: инспекцијског надзора над радом
геодетске организације; припрема аката у вези са
инспекцијским надзором и
регистрацијом геодетских организација; праћење прописа и њихове имплементације из
делокруга Одсека; вођење
Регистра лиценци геодетских организација и Регистра
геодетских лиценци; издавање геодетских лиценци; давање предлога о доношењу решења о
забрани извођења радова геодетској организацији и давање предлога за одузимање
лиценце; превентивно деловање према геодетским организацијама (пружање стручне и
саветодавне подршке, помоћ код примене прописа и слично); као и учешће у припреми
стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга
Сектора.
Такође, у оквиру Одељења за картографију у Одсеку за тематске карте обавља се
инспекцијски надзор над правним субјектом који се бави издавањем картографских
публикација, осим ако су у саставу министарства надлежног за послове одбране. Увидом у
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Републичког
геодетског завода133, у оквиру Одсека за тематске карте систематизовано је једно радно
место за тематску картографију и инспекцијски надзор, док је у оквиру Одсека за

Правилник, види:
http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/02%20Pravilnici/SISTEMATIZACIJA%20%20OBJEDINJENO%2003.10.%202017.pdf
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инспекцијски надзор у Сектору за надзор и контролу систематизовано пет радних места и
шеф Одсека.

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Послове инспекцијског надзора над радом геодетских организација на територији
Републике Србије oбавља Одсек за инспекцијски надзор од 2010. године, по доношењу
Закона о државном премеру и катастру («Сл. гласник РС» 77/09, 18/10, 65/13, 15/15- одлука
УС, 96/15, 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др.закон, 27/17-др.закон и 41/18.др.закон).
Чланом 176. Закона о државном премеру и катастру, утврђено је да се надзор над
извршавањем одредаба овог Закона и прописа донетих на основу овог Закона врши преко
Републичког геодетског завода, односно преко инспектора.
Инспекцијски надзор спроводи се над радом геодетских организација кроз прикупљање
података од значаја за инспекцијски надзор, координацију инспекцијског надзора, израду и
преиспитивање контролних листа, процена ризика у раду геодетских организација,
покретање поступка инспекцијског надзора, обавештавање о предстојећем инспекцијском
надзору, вршење инспекцијског надзора над радом геодетских организација и израда
записника, праћење поступања геодетских организација по налаганим мерама у записнику
о извршеном инспекцијском надзору, израду решење о забрани рада, давање предлога за
одузимање личне лиценце или лиценце геодетске организације, покретање прекршајних
поступака.
Такође, инспекцијски надзор се спроводи и над радом субјеката који се баве издавањем
картографских публикација, осима ако су у саставу министарства надлежног за послове
одбране.
Републички геодетски завод врши инспекцијски надзор преко инспектора (члан 176. ст. 1. и
2. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 - УС и 96/15).
Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178.
Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 - УС и 96/15) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС",
бр. 36/2015).
У вршењу инспекцијског надзора над радом геодетске организације инспектор проверава
да ли:
1) геодетска организација, која изводи геодетске радове испуњава прописане услове;
2) лице које изводи радове, испуњава прописане услове;
3) су извршени радови у складу са законом и прописаним стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета;
4) геодетска организација води дневник радова на прописан начин;

5) је геодетска организација отклонила утврђене недостатке у одређеном року.
У вршењу инспекцијског надзора над правним субјектом који се бави издавањем
картографских публикација, инспектор проверава:
1) територију представљања;
2) размер, односно ниво геоинформација;
3) пројекцију и друге математичке елементе;
4) картографске изворе и начин њиховог стицања.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Када су у питању послови геодетске инспекције анализиран је нормативни оквир четири
упоредне праке.
Хрватска
Законодавни оквир којим се уређује ово област у Хрватској пружа Закон о обављању
геодетске делатности („Народне новине“, број 25/18). У овом Закону јасно стоји да Одбор
за етику, стручна питања, и прописе Хрватске коморе овлашћених инжењера предлаже
покретање инспекцијског надзора. 134
Такође, овај Закон геодетске инспекторе
карактерише као државне службенике, а на основу анализе члана 93. у ком је више пута
наведено “инспектори и други државни службеници Државне геодетске управе“ 135.
Државна геодетска управа врши надзор над применом Закона о државној измјери и
катастру некретнина („Народне новине“, број 112/18) као и над прописима донетим на
основу овог Закона. 136
Овај Закон такође прописује да се послови геодетског
инспекцијског надзора спроводе од стране Геодетске инспекције, односно геодетског
инспектора, вишег геодетског инспектора, као и државног службеника кога овласти
управник Државне геодетске управе137.
Конкретни услови које геодетски инспектори морају испуњавати су везани за стручно
образовање и године радног искуства у релевантним областима, где се за вишег геодетског
инспектора захтева 10 година радног искуства, а за геодетског инспектора пет година
радног искуства. Осим тога, ова лица морају имати положени и стручни државни испит,
као и испуњавати услове “одређене прописима који се односе на државне службенике“. Из
укупне анализе законодавног оквира Хрватске везано за област геодетске инспекције
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Закон о обављању геодетске делатности, члан 57.
Ibidem, члан 93. Закона. Закон још прописује, у члану 38, да је за обављање стручних геодетских послова
неопходно полагање стручног испита, те да се тај испит полаже у Државној геодетској управи.
136
Закон о државној измјери и катастру непокретности, члан 177.
137
Ibidem, Члан 178. Закона Такође видети и Правнилник о начину обављања инспекцијског надзора
геодетске инепекције, у делу 2, члан 2.
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произилази да су геодетски инспектори државни службеници, те да поверавање
инспекцијског надзора у овој области није прописано.
Словенија
Геодетска инспекција је, у Словенији, део инспекције грађевинске, геодетске и стамбене
инспекције (Gradbena, geodetska in stanjovanska inšpekcija) која се, између осталог, бави и
пословима надзора и спровођења прописа, а део је Инспектората за животну средину и
просторно планирање (Inšpektorat za okolje in prostor).
Закон о геодетским истраживањима (Zakon o geodetski dejavnosti – Uradni list RS, št. 77/10 in
61/17-ZAID - Закон) прописује ближе услове о инспекцијском надзору из ове области.
Закон прописује да управни надзор спроводи геодетска инспекција, а да радње
инспекцијског надзора спроводе геодетски инспектори који морају имати:


Минимум VII степен стручне спреме из образовне области везане за

геодезију,



Минимум пет година радног искуства,
Положен испит за геодетског инспектора.

Неке одредбе Закона су накнадно измењене Законом о архитектонским и инжењерским
активностима (Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Uradni list RS, št. 67/17) који
дефинише ”овлашћеног инжењера за област геодезије”, те прописује да се они морају
континуирано едуковати. Овај закон такође прописује да се испит за овлашћеног
геодетског инжењера полаже при Комори за инжењере Словеније (Inženirska zbornica
Slovenije – IZS - Комора). На основу тога, може се закључити да Комора, у овом случају,
врши утврђујући надзор. Такође, прописују се и услови за обављање инжењерске
делатности, а они су:
 Да се овом делатношћу може бавити привредни субјект коме је то једна од
регистрованих делатности при Пословном регистру Словеније (Poslovni register
Slovenije),
 Да тај привредни субјект има заснован радни однос на пуно време, или део времена,
са овлашћеним инжењером,
 Да има осигурање од одговорности,
 Да над њиме није отворен стечајни поступак. 1
Ипак, свеукупна анализа законодавства Словеније води закључку да не постоје норме које
експлицитно уређују поверавање инспекцијског надзора из области геодетске
инспекције, имајући у виду да словеначко законодавство не успоставља једнакост између
геодетских инспектора и овлашћених геодетских инжењера.

Уједињено Краљевство
У Уједињеном Краљевству, када је у питању геодетска инспекција, али и премер и катастар
непокретности, ситуација је јединствена. Наиме, у УК не постоји катастар непокретности
као такав, у смислу надлежности за цело Уједињено Краљевство. Краљевски земљишни
регистар (HM Land Registry) је надлежан за Енглеску и Велс, 138 Регистри за Шкотску
(Registries of Scotland) су надлежни за Шкотску, док је Агенција за земљишне и власничке
услуге (Land and Property Services) надлежна за Северну Ирску.
Законодавни оквир у УК је дефинисан Законом о регистрацији земљишта из 2002. године
(Land registration Act of 2002) 139. Ипак, овај Закон ни у једном свом делу не регулише, нити
спомиње, геодетску инспекцију или лица која би исту спроводила. Најближе о надзору, пре
свега утврђујућег типа, Закон прописује када говори о овлашћењима да се одређују правила
регистрације земљишта (Land registratin rules) 140.
На основу овог Закона, право да “ствара правила регистрације земљишта“ има надлежни
државни секретар, а који то чини уз помоћ Комитета о правилима (Rule Committee) 141.
Чланови овог Комитета су, између осталог, један судија Вишег Суда, по једна особа коју
предлаже сет државних тела, као и једна особа коју предлаже Краљевски институт
овлашћених геодета (The Royal Institution of Chartered Surveyors - РИЦС).
РИЦС представља комплетно приватно, невладино, професионално удружење које
“промовише највише међународне стандарде у процени, управљању, и развијању
земљишта, некретнина, грађевине, и инфраструктуре“ 142. РИЦС спроводи процес
акредитовања физичких лица као oвлашћених геодета, али ова лица нису геодетски
инспектори у смислу инспекцијског надзора како се он врши у другим областима.
Географски домен делања ових геодета је шири од самог УК, иако се већина управо ту
налази и ради. Квалификациони стандарди које РИЦС прописује воде приступу институту
у својству: сарадника (Associate status), oвлашћеног члана (Chartered status), и cтручног
cарадника (Fellowship) 143, а услови прописани у њима варирају у зависности од година
образовања у релевантним академским областима и година радног искуства. Стога би се,
изузетно условно, могло рећи да РИЦС врши на врло посредан начин, утицај на предметну
анализу.
138

HM Land Registry одговара директно Министарство за посао, енергију и индустријску стратегију
Пун текст Закона о регистраци ѕемљишта на: hји ttp://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/9.
140
Закон о регистрацији земљишта УК из 2002. године, члан 127. види Ibidem, додатак 10, доступно на:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/9/schedule/10.
141
Ibidem.
142
Званична интернет страница RICS-a, доступна на: https://www.rics.org/uk/about-rics/.
143
За
више
видети
RICS,
Qualification
standards,
https://www.rics.org/uk/upholding-professionalstandards/standards-of-qualification/qualification-standards/.
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Ипак, и поред изузетно широког приступа анализи законодавног оквира, нису се нашле
законске норме које би експлицитно утврђивале постојање геодетске инспекције у УК, па
се самим тим намеће закључак да поверавање инспекцијског надзора у овој области не
постоји.
Чешка
Послове геодетске контроле у Чешкој спроводи Канцеларија за премер земљишта
(Земěмěřицкý úřад- Канцеларија), која је део Чешке државне администрације за премер
земље и катастар (Стáтнí спрáва земěмěřицкýцх а катастрáлнíцх), а у директној сарадњи са
Министарством унутрашњих послова (Министерство внитра) 144
на основу Закона о
премеру, мапирању, и катастарским телима (Ацт Но. 359/1992 Цолл., Зáкон Ческé нáроднí
радy о земěмěřичскýцх а катастрáлнíцх оргáнецх- Закон о катастру).
Државна администрација за премер земље и катастар, која између осталог спроводи
геодетска истраживања, администрира катастар, врши радње мапирања, и развија и
одржава информациони систем геодетског истраживања, мапирања, и катастра, је
организована у 14 катастарских канцеларија и 94 подканцеларије. Постоји укупно седам
геодетских и катастарских инспектората који надзиру рад катастарских канцеларија, као и
активности приватних компанија и овлашћених геодета који врше одређене радње за
државну администрацију145. Канцеларија је аутономно регулаторно тело, а њен председник
одговара директно, и само, Премијеру Чешке.
Закон о Катастру јасно говори о геодетским и катастарским инспекторатима као о
државним службеницима146. На основу анализе тог, али и осталих закона и прописа
који чине законодавни оквир везано за геодетске инспекције, дошло се до закључка да
поверавање инспекцијског надзора из ове области није уређено, односно да не постоји
у тренутном легислативном оквиру Чешке.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Законом о државном премеру и катастру послови инспекцијског надзора над радом
геодетских организација врше се само на нивоу Републике, односно ови послови нису
поверени општини/граду, нити другим лицима који нису државни службеници.
144

За више видети званичну интернет страницу Чешке државне администрације за премер и катастар (Státní
správa zeměměřických a katastrálních), dostupno na: https://www.cuzk.cz/English/Land-Surveying/Geodetic-Controlat-the-Territory-of-the-CR/Information-about-Geodetic-Control.aspx.
145
Ibidem. Даљом анализом законодавног оквира Чешке, дошло се до закључка да ове приватне компаније и
овлашћене геодете не врше радње инспекцијског надзора, имајући у виду да поверавање ове врсте надзора из
области геодетске инспекције, на основу тренутног оквира, није могуће.
146
Закон о Катастру, Део први, Члан 2. Пун текст Закона доступан на: https://www.globalregulation.com/translation/czech-republic/507377/about-the-survey-and-cadastral-authorities.html.

Анализирајући законодавни оквир који примењује Одсек за инспекцијски надзор, те
послове које инспектор спроводи током надзора над радом геодетске организације, односно
током надзора над правним субјектом који се бави издавањем картографских публикација,
не постоје стручни послови инспекције који би могли да буду поверени лицима која нису
службеници (субјектима приватног права, односно из приватног сектора).
Иако су поједини послови које инспектор спроводи током надзора над радом геодетске
организације утврђујућег карактера и тучу се провере испуњености услова (кадровски,
просторни и технички) ради добијања лиценце за рад геодетске организације, мишљења
смо да ове послове не треба поверавати субјектима приватног права, имајући у виду да се
цео поступак лиценцирања спроводи у Заводу, те се на овај начин постиже ефикасност у
раду.
Анализом нормативног оквира геодетске инспекције закључује се да у овом тренутку
нема простора за поверавање појединих стручних послова ове инспекције лицима
која нису државни службеници. Из тог разлога не постоји потреба за изменама и
допунама тих закона у делу којим је уређено обављање тих послова.
Међутим, јoш увек остаје отворено питање недовољних људских ресурса у оквиру ове
инспекције. Функционална анализа републичких инспекција са анализом капацитета, коју
је припремило Министарство државне управе и локалне самоуправе, показала је недовољан
број инспектора у оквиру ове инспекције, те потребу за запошљавањем најмање 5 нових
(тренутно постоји само један испектор који обавља послове надзора над радом геодетске
организације и један инспектор који врши надзор над правним субјектом који се бави
издавањем картографских публикација ).

ВАЗДУХОПЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
УВОД
Ваздухопловна инспекција смештена је у оквиру Директората за цивилно ваздухопловство
(у наставку: Директорат). Директорат је јавна агенција над којом оснивачка права врши
Влада у име Републике Србије и која, као јавно овлашћење, обавља послове државне
управе који су јој овим законом поверени.
Директорат врши инспекцијски надзор над пружаоцем услуга у ваздушној пловидби, авиопревозиоцима, власницима или корисницима ваздухоплова, оператерима аеродрома,
летилиштима или теренима, инвеститорима аеродрома, ваздухопловно-техничким
организацијама, ваздухопловним особљем, центрима за обуку ваздухопловног особља као
и над другим привредним друштвима, другим правним лицима, предузетницима и

физичким лицима
ваздухопловству.

која

обављају

делатности,

послове

или

пружају

услуге

у

ВРСТЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ
Надзор страних авио-превозилаца Директорат обавља на основу обавеза предвиђених
Чикашком конвенцијом, Закона о ваздушном саобраћају 147 („Службени гласник РС“, бр.
73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15- др. закон и 83/18) и одговарајућег подзаконског акта,
којим је преузета Европска Уредба о безбедносном прегледу страних ваздухоплова на
платформи аеродрома. Страни ваздухоплов током боравка на аеродрому у Републици
Србији може бити подвргнут унутрашњем и спољашњем прегледу на платформи од стране
овлашћеног лица Директората, ради провере исправа и књига које се налазе у
ваздухоплову, исправа које поседује посада ваздухоплова и ради провере стања
ваздухоплова, његове опреме и одељака намењених за превоз путника, пртљага, поште и
робе. Преглед страног ваздухоплова одвија се према процедурама и стандардима које је
одредио надлежни орган Европске уније.
Ако постоји оправдана сумња да исправе и књиге које се налазе у ваздухоплову или
исправе које поседује посада ваздухоплова, као и да ваздухоплов, опрема или одељак
намењен за превоз путника, пртљага, поште и робе нису у складу са одговарајућим
међународним стандардима безбедности, овлашћено лице Директората предузима мере
које је прописао надлежни орган Европске уније.
Директорат обавља инспекцијски надзор:










у области саобраћајне делатности
у области пловидбености
ваздухопловног особља
у области ваздухпловне медицине
у области заштите права путника
у области управљања ваздушним саобраћајем, лиценцирање контролора летења,
ваздухопловну метеорологију и ваздухопловно информисање
у области аеродрома
у области обезбеђивања
у области трагања и спасавања.

УПОРЕДНА ПРАКСА
Област ваздухопловства је стриктно регулисана област на нивоу целе Европске Уније, а
нарочито имајући у виду високе ризике и опасности које постоје у ваздухопловству.
Закон о ваздушном саобраћају http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/73/4/reg
147

Релевантан законодавни оквир ЕУ за ову област је дат у Регулативи Европског Парламента
и Савета из 2018. године, о заједничким правилима у области цивилног ваздухопловства и
установљавању Европске aгенције за ваздухопловну безбедност, и измени Регулатива
2011/2005, 1008/2008, 996/2010, 376/2014, и Директива 2014/30/ЕУ и 2014/53/ЕУ Европског
Парламента и Савета, и чињењу ништавим Регулација 552/2004 и 216/2008 Европског
Парламента и Савета и Регулативе Савета 3922/91 (Regulation (EU) 2018/1139 of the
European Parliament and Counsel of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation
and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No
2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives
2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing
Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the
Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 - Уредба).
Уредба прописује да Европска Комисија, Европска агенција за ваздухопловну безбедност
(European Union Aviation Safety Agency - ЕАСА), и државе чланице морају сарађивати у
оквиру јединственог европског ваздухопловног безбедносног система како би се осигурала
усаглашеност са Уредбом и прописима донетим на основу исте. 148 Такође, Уредба налаже
да, за потребе те усаглашености, ЕАСА и компетентни национални ауторитети имају
спроводити, између осталог, неопходне истраге, инспекције, и остале надзорне активности,
а како би се уочиле евентуално неправилности или непоштовања Уредбе. 149
Следи закључак да, имајући у виду директну примењивост ЕУ уредби у законодавне
оквире држава чланица, да компетентна национална тела имају искључиву надлежност да
спроводе радње инспекцијског надзора у области ваздухопловства. Па тако и:
-

У Хрватској – Хрватска агенција за цивилно ваздухопловтсво
У Словенији – Јавна Агенција за цивилно ваздухопловство Републике Словеније
(Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije)
У Чешкој – Канцеларија цивилног ваздухопловства (Úřad pro civilní letectví)
У Уједињеном Краљевству – Ауторитет за цивилно ваздухопловство (Civil Aviation
Authority)

Хрватска
У Хрватској је релевантан закондавно оквир, који је у складу са ЕУ законодавством, дат у
Закону о зрачном промету (Zakon o zračnom prometu, Narodne novine, бр. 69/09, 84/11, 54/13,
127/13 и 92/14 - Закон). Закон прописује да је Хрватска агенција за цивилно
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ваздухопловство надлежна за све инспекцијске послове 150, а да послове надзора обављају
зрачни инспектори. 151 Тумачењем осталих релевантних законских норми, долази се до
закључка да су инспектори државни службеници, те да њихове надлежности не могу
вршити трећа лица. 152
Словенија
У Словенији је релевантан законодавни оквир дат у Закону о авијацији (Zakon oletalstvu,
Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19 - Закон). Закон прописује
да регулаторна овлашћења у области ваздухопловства има Јавна агенција за цивилно
ваздухопловство Републике Словеније (Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
- Агенција). Закон предвиђа да се компетенције инспектора уређују „путем закона којим се
уређује област инспекција”, односно да су ваздухопловни инспектори у Словенији државни
службеници.153Намеће се закључак да поверавање инспекцијског надзора у овој
области у Словенији, није предвиђено.
Чешка
Чешки законодавни оквир релевантан за област ваздухопловства, дат у Закону о цивилној
авијацији (Zákon o civilním letectví ao změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - Закон), јасно
прописује надлежност Канцеларије цивилног ваздухопловства (Úřad pro civilní letectví Канцеларија) као регулаторног тела. 154 Канцеларија је одговорно тело које је одређено да
сарађује са Европском комисијом. 155Канцеларија, према својој организационој структури,
садржи и одељење за инспекцију у ваздухопловству. 156 Имајући у виду да релевантан
законодавни оквир Чешке не предвиђа могућност да трећа лица, под било којим
условима, врше радње инспекцијског надзора, намеће се закључак да поверавање у
овој области, у Чешкој, није уређено.
Уједињено Краљевство
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Важно је напоменути да је ситуација у УК, када је у питању област ваздухопловства,
релативно компликована имајући у виду потенцијално напуштање Европске Уније са којим
се УК суочава. Поставља се велико питање шта, уколико ишта, од ЕУ регулативе ће
наставити да се примењује у УК законодавном оквиру.
Ипак, и поред комплексне ситуације законодавног система УК, званична интернет страница
Владе УК и даље наводи да је Ауторитет за цивилно ваздухопловство (Civil Aviation
Authority - ЦАА) надлежно регулаторно тело за ваздухопловство. 157 ЦАА одговара
директно Министарству саобраћаја (Department of Transport) и задужено је за надзирање
комплетне регулативе ваздухопловства, односно целе области, у УК.
Анализом укупног законодавног оквира УК није се дошло до података који би
индицирали да је поверавање инспекцијског надзора у овој области трећим лицима
уређено.

ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА
Чланом 244. Закона о ваздушном саобраћају прописано је да провери подлежу привредно
друштво, друго правно лице, орган државне управе, организација и предузетник који
обављају делатности или пружају услуге у ваздухопловству (даље: објекат провере), те да
се провером утврђује да ли објекат провере испуњава услове за обављање делатности или
пружање услуга у ваздухопловству (Основна провера: испитује се да ли објекат провере
испуњава услове за стицање дозволе или другог појединачног правног акта и периодична
провера која се обавља док дозвола или други појединачни правни акт важи).
Провера се обавља као поверени посао државне управе и спроводи је Директорат преко
овлашћених лица Директората (проверивачи). Проверивачи израђују писмени извештај о
провери који садржи чињенично стање и утврђене неправилности, а зависно од садржине
извештаја, Директорат може наложити објекту провере да предложи корективне мере за
отклањање неправилности и рокове за њихово предузимање.
Такође, инспекторат може да физичком или правном лицу повери поједине послове унутар
провере, под условом да оно има дозволу за спровођење појединих послова унутар провере,
коју издаје Директорат, на одређено време. Такође, Директорат може да призна документ о
праву на спровођење провере који је издала страна држава или међународна организација,
ако услови под којима је он издат нису блажи од услова који су прописани за спровођење
провере у Републици Србији.
Чланом 250. Закона прописано је да обављање појединих стручних послова ваздухопловне
инспекције Директорат може, у складу са чланом 48. став 3. Закона о инспекцијском
надзору поверити лицу које не испуњава све услове за стицање звања ваздухопловног
Закон о ваздушном саобраћају http://www.pravno-informacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/73/4/reg
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инспектора, али поседује специјалистичко знање какво је неопходно за вршење тих
стручних послова.
Анализом целокупног нормативног оквира у овој области, закључује се да су стручни
послови ваздухопловне инспекције поверени Директорату цивилног ваздухопловства, који
даље поједине стручне послове ваздухопловне инспекције може поверити лицима која
поседују специјалистичка знања неопходна за вршење тих стручних послова.
Међутим, услед специфичности послова које ваздухопловна инспекција обавља, те да је
нормативни оквир цивилног ваздухопловства у потпуности усклађен са регулативом ЕУ,
инспектори су мишљења да се ови послови не могу поверити другим лицима, чак ни
инспекторима у оквиру Директората који спроводи надзор у различитим областима.
Сходно наведеном, закључује се да у оквиру ваздухопловне инспекције не постоји
даљи простор за поверавање осталих надлежности инспекције другим лицима.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ
Из опште и посебних анализа проистичу препоруке за унапређење поверавања/преноса
инспекцијских послова на друге субјекте, које су примењиве на све или већину инспекција.
Заједничке препоруке се односе на све инспекције код којих је, према природи и врсти
послова, примерена имплементација препоруке, односно код којих се могу применити. У
смислу генералне примењивости, ове препоруке су посебно истакнуте и конкретизоване
одређеним у појединачним анализама инспекција у оквиру овог документа, а у којима су
наведени и посебни инспекцијски послови појединачних инспекција који би се могли
поверити лицима која нису службеници, што не ограничава примену заједничких
препорука само на оне инспекције код којих су посебно истакнуте. Нарочито је широка
могућност примене препоруке бр. 2, којом се препоручује поверавање послова процене
ризика и повезане послове квалификованим аналитичарима.
Табеларни преглед заједничких препорука
Р. бр.

Садржина препоруке

1.

Брисати забрану поверавања послова инспекцијског надзора другим
имаоцима јавних овлашћења (брисати члан 54. став 2. Закона о државној
управи), чиме би се омогућило поверавање послова утврђујућег
инспекцијског надзора.

2.

Поверити послове процене ризика и повезане послове квалификованим
аналитичарима.
Пренети послове инспекцијске контроле обављања делатности од стране
нерегистрованих субјекта и послове откривања и даљег поступања у
вези са кривичним и другим тешким кажњивим делима на
организациону јединицу/овлашћена службена лица са полицијским и
истражним овлашћењима, као орган предистражног поступка.
У појединим областима инспекцијског надзора, поверити послове
поступања по представкама/одређеним представкама саветницима,
заступницима колективних интереса и заступницима ширих интереса
јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора, органима и
телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.
Пренети одређене послове инспекцијског надзора на чуварске службе.

3.

4.

5.
6.

Закључивање оквирног споразума, кроз спровођење јавних набавки мале
вредности, ради обављања појединих стручних послова за потребе
вршења инспекцијског надзора, ca лицима која нису службеници
(субјектима приватног права, односно из приватног сектора).

Препорука 1:
Брисати забрану поверавања послова инспекцијског надзора другим имаоцима јавних
овлашћења (брисати члан 54. став 2. Закона о државној управи), чиме би се омогућило
поверавање послова утврђујућег инспекцијског надзора.
Образложење:
Чланом 4. Закона о државној управи прописано је да се поједини послови државне управе
законом могу поверити аутономним покрајинама, општинама, градовима и граду Београду,
јавним предузећима, установама, јавним агенцијама и другим организацијама (који се у
даљем тексту заједнички означавају као: „имаоци јавних овлашћења“). Овај закон у члану
54. уређује ограничења при поверавању послова државне управе, прописивањем у ставу 2.
да послови инспекцијског надзора могу бити поверени једино органима аутономне
покрајине, општине, града и града Београда, али не и другим имаоцима јавних овлашћења.
Укупан налаз анализе је да је ограничење из члана 54. став 2. Закона о државној управи
несврсисходно, неделотворно и не одговара потребама праксе, те да постоји потреба да се,
ради ефикасног и квалитетног обављања послова инспекцијског надзора, одређени послови
инспекцијског надзора и, уопште, послови које обавља инспекција (инспекцијски послови)
повере субјектима приватног права (субјектима из приватног сектора) – привредним
друштвима и другим привредним субјектима, удружењима и коморама, јавним
предузећима, установама, њиховим чуварским службама, јавним агенцијама, именованим
телима и другим организацијама, у складу са врстом послова, а чему препреку представља
ограничење из члана 54. став 2. Закона о држаној управи. Утврђена је аутентична потреба
да се члан 54. Закона о државној управи измени брисањем става 2, чиме ће се отклонити
сметње да се послови инспекцијског надзора повере и другим субјектима, као имаоцима
јавних овлашћења, са конкретним пословима који су садржани у посебним извештајима ове
анализе.
Типична врста инспекцијског посла која може да се повери субјектима из приватног
сектора је утврђујући инспекцијски надзор, у коме се, у складу са посебним законом,
утврђује да ли одређени субјекат/објекат испуњава прописане услове након чијег испуњења
стиче право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или
остваривање одређеног права. Поступак се спроводи по захтеву надзираног субјекта
(странке) за утврђивање испуњености услова и битно је сличан стручном надзору.
Постоји и регулаторна појава да се, посматрајући садржину и суштину послова, посебним
законима лицима која нису службеници, односно субјектима приватног права поверавају
(преносе) и стручни послови инспекције, који обухватају утврђивање испуњености
прописаних услова након чијег испуњења, у складу са посебним законом, неко лице стиче
право за почетак рада или обављања делатности, вршења активности или остваривање
одређеног права – што представља утврђујући инспекцијски надзор из члана 6. став 4.
Закона о инспекцијском надзору. У овом случају ради се о поверавању управних јавних
овлашћења у коме субјекат коме су поверени послови има својство имаоца јавних
овлашћења и он издаје, у складу са Законом о општем управном поступку, управни акт или
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јавну исправу (решење, уверење, потврда, сертификат, извештај и др). У случајевима када
се лицима која нису службеници, односно субјектима приватног права посебним законом у суштини - поверавају послови утврђујућег инспекцијског надзора, односно када се
посебним законом прописује да они обављају послове утврђујућег инспекцијског надзора,
које је раније обављала инспекција, заправо, долази до својеврсне преквалификације
утврђујућег инспекцијског надзора. Посебним законом се надзор, који је претходно био
утврђујући инспекцијски надзор, сада прописује као управни надзор, тј. не-инспекцијски
управни надзор и он се поверава субјектима приватног права и другим организацијама које
испуњавају прописане услове. Дакле, утврђујући инпекцијски надзор се посебним законом
одређује као управни надзор који није инспекцијски надзор (на овај надзор се, у складу са
чланом 2. став 2. и цланом 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору сходно примењују
правила инспекцијског надзора, али он сам није инспекцијски надзор, него други облик
управног надзора, односно надзора и контроле надзора чијим вршењем се испитује
примена закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање
надзираног субјекта, а којег спроводе органи државне управе), па се као такав поверава
лицима која нису службеници. Други вид преквалификације утврђујућег инспекцијског
надзора је када се посебним законом - надзор, који је претходно био утврђујући
инспекцијски надзор, сада прописује као стручни надзор, у коме субјекту/лицу на које се
преносе овакви послови нису поверена и управна јавна овлашћења и то лице не доноси
управни акт. Субјекат који обавља послове стручног надзора, који се односе на утврђивање
испуњености прописаних услова, а који су претходно били прописани као послови
уутврђујућег инспекцијског наздора, нема својство имаоца јавних овлашћења.
Разграничење између утврђујућег инспекцијског надзора, с једне, и других облика управног
надзора и стручног надзора, с друге стране, иначе, није увек јасно, будући да овакав надзор
садржи елементе различитих видова надзора, што омогућава његову законску
преквалификацију и поверавање трећим лицима. Посебним законом се, тако,
преквалификују послови утврђујућег инспекцијског надзора у управни надзор, па се они
поверавају субјектима приватног права и другим организацијама или се ови послови бришу
из скупа послова које обавља инспекција и прописују као стручни надзор које врши
субјекат приватног права и друга организација који испуни услове за обављање ових
послова, који су претходни били уређени као послови утврђујућег инспекцијског надзора.
Преквалификацијом утврђујућег надзора кроз посебан закон у неинспекцијски управни
надзор или стручни надзор избегава се сукоб посебног закона са чланом 54. системског
Закона о држаној управи, којим је прописано да послови инспекцијског надзора могу бити
поверени једино органима аутономне покрајине, општине, града и града Београда.
Следствено, установљава се да, с једне стране, постоји потреба да се, ради ефикасног и
квалитетног обављања послова утврђујућег надзора, ови послови повере субјектима
приватног права (субјектима из приватног сектора) и другим организацијама, како то
показују посебни извештаји у овој анализи, а да се, с друге стране, не произведе сукоб
посебног закона са чланом 54. Закона о држаној управи. Заправо, одавде се може видети
аутентична потреба да се члан 54. Закона о државној управи измени и допуни, тако што ће
се отклонити препреке да се послови утврђујућег инспекцијског надзора, у којима се
проверава испуњеност услова, повере субјектима приватног права и другим
организацијама.
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Иначе, у важећем посебном инспекцијском законодавству Републике Србије већ постоје
одступања од члана 54. став 2. Закона о државној управи, услед потребе да се послови
инспекцијског надзора повере другим имаоцима јавних овлашћења. Тако, примера ради,
Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15,
66/15 – др. закон и 83/18), Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, који
је јавна агенција, као јавно овлашћење, поверени су послови инспекцијског надзора, као
послови државне управе.
Предлог одредаба:
У члану 54. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10,
99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон) став 2. брише се.
Преглед одредаба чија измена се предлаже:
„2. Ограничења при поверавању послова државне управе
Члан 54.
Послови државне управе везани за обликовање политике Владе не могу бити ником
поверени.
Послови инспекцијског надзора могу бити поверени једино органима аутономне
покрајине, општине, града и града Београда.“
Препорука 2:
Поверити послове процене ризика и повезане послове квалификованим аналитичарима.
Образложење:
Са изузетком одређених инспекција и органа у чијем саставу су инспекције, инспекције
генерално немају аналитичаре који би обављали послове који се тичу процене ризика, у
ситуацији где је аналитика и процена ризика међу основама савременог система
инспекцијског надзора. Следствено, целисходно је да се инспекцијски послови процене,
анализе и извештавања повере субјектима/организацијама изван инспекције који
испуњавају прописане стручне, кадровске и друге услове (квалификовани аналитичари). У
ове послове спадају: процена ризика, припрема плана инспекцијског надзора, праћење
стања у области, праћење примене ходограма, припрема нацрта саопштења о утврђеним
ризицима и мерама предузетим да се предупреди њихово остварење и спрече, односно
отклоне штетне последице, извештавање инспекција ка Влади, Координационој комисији и
другим надлежним органима и телима. С обзиром на оскудне аналитичке и извештајне
капацитете инспекција, ова препорука има нарочит обухват могуће примене.
Модели за поверавање ових послова су различити: од јавних набавки на дужи рок до
оснивања заједничког центра/тела за процену ризика и повезане послове, који би обављао
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ове послове за већи број инспекција (попут заједничког контакт центра за представке и
притужбе).
Овај вид поверавања аналитичких послова тражи додатну деперсонализацију података,
тако да их могу обрађивати и субјекти ван система државне управе, а у одређеном делу
могу се дати и као отворени подаци.
Препорука 3:
Пренети послове инспекцијске контроле обављања делатности од стране нерегистрованих
субјекта и послове откривања и даљег поступања у вези са кривичним и другим тешким
кажњивим делима на организациону јединицу/овлашћена службена лица са полицијским и
истражним овлашћењима, као орган предистражног поступка.
Образложење:
У инспекцијске послове спадају и послови инспекцијске контроле обављања делатности од
стране нерегистрованих субјекта, чијим вршењем се чине кривично дело Неовлашћено
бављење одређеном делатношћу из члана 353. Кривичног законика и прекршаји
нерегистрованих субјеката из члана 57. Закона о инспекцијском надзору – са високим
запрећеним (прописаним) новчаним казнама, те послови откривања и даљег поступања у
вези са кривичним и другим тешким кажњивим делима (нпр. преваре у области хране, „рад
на црно“, кривотворење интелектуалне својине и др). Имајући у виду сложеност ових
послова, посебна знања која се за њих захтевају (криминологија, увиђај/претрес стамбеног
простора, прикривена куповина и друге доказне радње и истражне технике,158 кривично
процесно и материјално право и др.), капацитете инспекција и потребу јачања превентивносаветодавног деловања, мишљења смо да је описане послове целисходно, примерено и
оправдано пренети са инспектора, као овлашћених службених лица која превентивно
делују и поступају у поступку инспекцијског надзора (посебном управном поступку) на
овлашћена службена лица са полицијским и истражним овлашћењима, која би поступала у
предистражном поступку. На тај начин стварају се услови за ефикасније сузбијање сиве
економије и отвара простор потребан за афирмацију превентивно-саветодавног деловања
„класичних“ инспекција.
У прилог наведеном говоре подаци да, у просеку свих инспекција, инспекцијски надзор над
нерегистрованим субјектима заузима свега 1,68% од укупног броја надзора, односно 2,38%,
када се од укупног броја надзора одузму контроле граничне фитосанитарне инспекције, као
појединачно највећи број надзора. Од укупног броја управних мера, свега 3,22% отпада на
мере изречене према нерегистрованим субјектима. Такође, од броја надзора који су за
предмет имали инспекцијску контролу делатности које обављају нерегистровани субјекти,
у свега 28% су откривени нерегистровани субјекти у надзору, а у 62% надзора нису.
Превентивно-саветодавно деловање је, такође, на ниском нивоу - службене саветодавне

Видети чл. 21а и 22. Закона о инспекцијском надзору и одговарајуће одредбе посебних закона (Закон о
трговини, Закон о туризму, Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Закон о пореском поступку и
пореској администрацији и др).
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посете чине свега 1,36% од свих надзора и посета, а самопроцена ризика и самопровера –
око 1%.
Унапређење сузбијања нерегистрованог обављања делатности и других облика сиве
економије, кривичних и других тешких кажњивих дела, с једне, те унапређење
превентивно-саветодавног деловања инспекције, с друге стране, захтева регулаторне и
функционално-организационе промене, односно промене у функционалној и
организационој надлежности. У ту сврху би било потребно изменити и допунити Закон о
инспекцијском надзору, као и посебне законе којима се уређује надзор у појединим
областима, те, следствено, правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних места. Затим, образовати истражна одељења, односно организационе
јединице са полицијским и истражним овлашћењима – органе предистражног поступка.
Ово би било сврсихсодно учинити код оних инспекција које обављају послове
инспекцијске контроле над обављањем делатности од стране нерегистрованих субјекта у
повећаном/већем обиму и послове откривања и даљег поступања у вези са кривичним и
другим тешким кажњивим делима (привредни преступи и прекршаји са високим
запрећеним новчаним казнама и заштитним мерама) у повећаном/већем обиму [нпр.
тржишна инпекција – пирамидална трговина, повреда права интелектуалне својине и др.,
ветеринарска
инпекција
–
производња и стављање у
промет шкодљивих производа,
преваре са храном и др,
инспекција рада – „рад на црно“,
инспекција социјалне заштите –
неовлашћено/нерегистровано
обављање делатности установа
социјалне заштите (где би се
могла образовати заједничка
истражна служба инспекције
рада и инспекције социјалне
заштите),
пољопривредна
инспекција – контрола трошења
подстицаја у пољопривреди и
руралном развију, инспекције за
заштиту животне средине –
еколокошки криминал и др]. На
овај начин постиже се и
специјализација
органа
надлежних за откривање и
процесуирање посебних врста
кажњивих дела.
Ове организационе јединице би
могле да буду образоване,
односно организоване унутар
инспекције,
односно
инспектората – посебно у
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случају спајања више инспекција у једна инспекторат, или органа у чијем саставу је
инспекција (нпр. у управи која је орган у саставу министарства), при кабинету
министра/директора органа у саставу или као унутрашње јединице изван сектора,
секретаријата и кабинета министра, или, пак, на други одговарајући организациони начин.
Ове јединице би предузимале истражне радње самостално или у сарадњи са
Министарством унутрашњих послова, као и по налогу јавног тужиоца.
У упоредној пракси развијених земаља је образовање, односно организовање истражних
одељења релативно чест случај (нпр. јединице са полицијским и истражним овлашћењима
за сузбијање кривичних дела у области хране у саставу националних тела задужених за
безбедност хране у Великој Британији159 и Холандији, јединица са полицијским и
истражним овлашћењима за сузбијање „рада на црно“ у саставу аустријске инспекције
рада), а добар пример и, на известан начин, модел у систему Републике Србије је пореска
полиција у саставу Пореске управе.
Тако, у Великој Британији је јединица за борбу против криминала у области хране основана
2014. године, након међународног скандала у коме је месо из Велике Британије које је било
декларисано као говеђе месо било коњско месо, чиме је дошло до преваре у области хране.
Влада Велике Британије је средином 2014. године објавила експерстки извештај (Elliott
Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks – Final Report: A National
Food Crime Prevention Framework), у коме је, поред осталог, препоручено образовање
организационе јединце за борбу против криминала у области хране, да би у другој
половини те године и успоставила ову јединицу – специјалистички тим у саставу Агенције
за храну (Food Standards Agency).
Приказ надлежности одељења за сузбијање превара у области хране у Холандији

Национална јединица (одељење) за борбу против криминала у области хране у саставу Агенције за храну
Велике Британије: https://www.food.gov.uk/about-us/national-food-crime-unit
Шкотска јединица (одељење) за борбу против криминала у области хране у саставу Агенције за храну
Шкотске: https://www.foodstandards.gov.scot/
159
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Пореска полиција открива пореска кривична дела и њихове извршиоце. Ради откривања
пореских кривичних дела и њихових извршилаца, Пореска полиција у предистражном
поступку поступа као орган унутрашњих послова и овлашћена је да, у складу са законом,
предузима све потражене радње, изузев ограничења кретања. Овај орган предистражног
поступка обавља послове идентификовања, истраживања и обезбеђивања доказа јавном
тужилаштву за пореска кривична дела. Овлашћења Пореске полиције подударају се са
овлашћењима криминалистичке полиције у предистражном поступку, осим овлашћења у
погледу ограничења слободе кретања. Законски основ за овлашћења Пореске полиције
садржан је у Закону о пореском поступку и пореској администрацији и Законику о
кривичном поступку. На основу овлашћења, Пореска полиција предузима потражне и
доказне радње. Пореска полиција, у складу са одредбама Законика о кривичном поступку,
може позивати и саслушавати осумњиченог, укључујући и његово принудно довођење, пре
покретања кривичног поступка извршити претресање стана, пословних или других
просторија, превозних средстава и лица када постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело и извршити привремено одузимање предмета који могу послужити као
доказ у кривичном поступку за пореска кривична дела. Претресање стана и других
просторија може се вршити само на основу наредбе суда и уз присуство два сведока.
Пореска полиција предузима овлашћења самостално или у сарадњи са Министарством
унутрашњих послова. Сарадња се остварује у складу са Упутством о облицима и начину
сарадње пореске полиције и Министарства унутрашњих послова, а, поред тога, Пореска
полиција има и низ протокола о сарадњи с другим државним органима. Ако порески
инспектор у поступку пореске контроле дође до сазнања да чињенице и околности указују
на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, дужан је да о томе
састави извештај и да га, заједно са прибављеним доказима, одмах достави надлежном
руководиоцу Пореске управе.
На основу прикупљених обавештења у складу са овлашћењима, укључујући и чињенице и
доказе из извештаја пореског инспектора, Пореска полиција саставља кривичну пријаву, у
којој наводи доказе за које је сазнала приликом прикупљања обавештења и подноси је
јавном тужиоцу. Уз кривичну пријаву достављају се и документација, прибављени
извештаји, изјаве и други материјали који су релевантни за успешно вођење поступка. Ако
Пореска полиција, после подношења кривичне пријаве, сазна за нове чињенице, доказе или
трагове кривичног дела, дужна је да прикупи потребна обавештења и извештај о томе, као
допуну кривичне пријаве, достави јавном тужиоцу. Пореска полиција дужна је да у
кривичном поступку сарађује са судом и тужилаштвом. Ако се у поступку утврди да у
радњама лица нема елемената пореског кривичног дела, већ оне представљају друга
кажњива дела, инспектор Пореске полиције ће поднети одговарајућу пријаву надлежном
органу.
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Законик о кривичном поступку у члану 2. став 1. тачка 13) одређује полицију, поред
осталог, као орган министарства унутрашњих послова, службеника тог органа, као и други
државни орган са полицијским овлашћењима, ако је то овим закоником или другим
законом одређено. Одредницом да у полицију спада и други државни орган с полицијским
овлашћењима Законик о кривичном поступку обухвата као органе предистражног поступка
и пореску полицију, као и организационе јединице/овлашћена службена лица са
полицијским и истражним овлашћењима, чије успостављање се овом анализом
препоручује. Предистражним поступком руководи јавни тужилац, а фактички је ова фаза
поступка под контролом полиције. Чланом 44. овог законика одређено је да су сви органи
који учествују у предистражном поступку дужни да о свакој радњи предузетој у циљу
откривања кривичног дела или проналажења осумњиченог обавесте надлежног јавног
тужиоца, те да су полиција и други државни органи надлежни за откривање кривичних дела
дужни да поступе по сваком захтеву надлежног јавног тужиоца.
У оквиру уређење предистражног
поступка, Законик о кривичном
поступку
уређује
кривичну
пријаву, поступање јавног тужиоца
по кривичној пријави и овлашћења
органа предистражног поступка. У
складу са чланом 280. став 1. овог
законика,
државни
органи
пријављују кривична дела за која
се гони по службеној дужности, о
којима су обавештена или за њих
сазнају на други начин, под
условима предвиђеним законом
или другим прописом. Подносилац
кривичне пријаве навешће доказе
који су му познати и предузеће
мере да би се сачували трагови
кривичног дела, предмети на
којима је или помоћу којих је учињено кривично дело и други докази. Уређена су
овлашћења органа предистражног поступка и, у оквиру њих, овлашћења полиције, где ако
постоје основи сумње да је извршено кривично дело за које се гони по службеној дужности,
полиција је дужна да предузме потребне мере да се пронађе учинилац кривичног дела, да се
учинилац или саучесник не сакрије или не побегне, да се открију и обезбеде трагови
кривичног дела и предмети који могу послужити као доказ, као и да прикупи сва
обавештења која би могла бити од користи за успешно вођење кривичног поступка, те
доказне радње полиције. О чињеницама и околностима које су утврђене приликом
предузимања појединих радњи, а могу бити од интереса за кривични поступак, као и о
предметима који су пронађени или одузети, саставиће се записник или службена белешка.
Ако полиција у предистражном поступку предузме доказну радњу о томе ће без одлагања
обавестити јавног тужиоца. Докази које је полиција прибавила предузимањем доказних
радњи могу бити коришћени у даљем току кривичног поступка, ако су доказне радње
спроведене у складу са овим закоником. Следећа фаза кривичног поступка је истрага, која
се покреће наредбом о спровођењу истраге (члан 296. Законика о кривичном поступку),
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коју доноси надлежни јавни тужилац пре или непосредно после прве доказне радње коју су
предузели јавни тужилац или полиција у предистражном поступку, а најкасније у року од
30 дана од дана када је јавни тужилац обавештен о првој доказној радњи коју је полиција
предузела. У суштини, предистражни поступак представља врсту истраге, јер иако није
тако означен, нити се доноси формална одлука којом предистражни поступак започиње
(као што је то случај с истрагом - наредба о спровођењу истраге), сврха предистражног
поступка је да се истражи могуће кривично дело. Тиме, кривични поступак, у ствари,
обухвата две истражне фазе: 1) неформалну истрагу – предистражни поступак и 2)
(формалну) истрагу, која се спроводи на основу формалне одлуке – наредбе јавног
тужиоца, против које жалба није дозвољена. У прилог томе говори законско уређење
степена сумње потребног за вођење ових фаза поступка – за обе фазе довољан је основ
сумње, као најнижи степен сумње.
На крају, а са овим у вези, у одређеним једноставнијим стварима, које не захтевају вођење
управног поступка, изрицање управне мере и праћење њеног извршења, послови
инспекцијског надзора могу се пренети на комунална милицију, која је овлашћена да, без
вођења управног поступка, изда прекршајни налог. Овлашћења комуналне милиције
уређена су чл. 18 – 29. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19).
Препорука 4:
У појединим областима инспекцијског надзора, поверити послове поступања по
представкама/одређеним представкама саветницима, заступницима колективних интереса и
заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области инспекцијског надзора,
органима и телима стручног и унутрашњег надзора, као и другим организацијама.
Образложење:
Послови поступања и решавања по представкама (пријавама), услед њихове велике
бројности и захтевности одређених подносилаца представки, представљају послове који,
практично, највише оптерећују инспекције, одузимају највише времена и, последично,
знатно отежавају процену ризика и спровођење плана инспекцијског надзора, који је
заснован на процени ризика. У савременим инспекцијским системима, инспекцијски надзор
заснован на пријавама (енг. complaint-based inspection) одавно је уступио место
инспекцијском надзору заснованом на процени ризика и планирању (енг. risk-based
inspection), као доминантном, с тим да поступање по пријавама (представкама) чини
коректив плана надзора. Тиме су, у овим системима, већина надзора – планирани (редовни)
надзори, а однос редовних наспрам ванредних надзора претеже у корист редовних надзора.
Код нас, још увек, процена ризика и редовни (планирани) надзори нису добили месот које
заслужују - наиме, однос редовних и ванредних надзора је, у просеку, 59% редовних
наспрам 31% ванредних надзора, при чему се у овај број не убрајају мешовити надзори, као
надзори који су, у смислу ове анализе и препоруке, вредносно неутрални, будући да се ради
о планираним (редовним) надзорима којима се придодају непланирани (ванредни) надзори.
Међутим, да би се стекла права слика односа редовних и ванредних инспекцијских надзора,
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сматрамо да у рачуници треба узети у обзир инспекцијске надзоре које спроводи гранична
фитоанитарна инспекција, а који су појединачно најбројнији надзори и, у просеку, чине
скоро 50% укупних надзора, тј. надзора које изврше све инспекције. Ови надзори граничне
фитосанитарне инспекције уподобљавају се редовном инспекцијском надзору, у складу са
чланом 6. став 3. Закона о инспекцијском надзору, којим је прописано да се инспекцијски
надзор на државној граници, који се обавља редовно, уподобљава редовном инспекцијском
надзору. Без инспекцијских контрола које спроводи гранична фитосанитарна инспекција,
однос редовних и ванредних надзора је 42% редовних наспрам 58% ванредних надзора. У
прилог овоме говори податак да су инспекције, у просеку, спровеле 35% надзора са
налогом за инспекцијски надзор, а 65% без налога.
Један од начина за разрешење овог питања је поверавање послова поступања по
представкама, односно одређеним представкама - саветницима, као и заступницима
колективних интереса и заступницима ширих интереса јавности у одговарајућој области
инспекцијског надзора (удружења, коморе, синдикати), органима и телима стручног и
унутрашњег
надзора,
те
другим
организацијама (нпр. јавне агенције, независна
регулаторна
тела,
јединице
локалне
самоуправе). У нашем важећем законодавству
и законодавству у настанку, модел за
решавања ових питања среће се, између
осталог, у Закону о правима пацијената
(„Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 25/19-3 др. закон) и Нацрту закона о заштити
потрошача.
Законом о правима пацијената у чл. 38 – 43.
уређена је заштита права пацијената.
Прописано је да заштиту права пацијената
обезбеђује јединица локалне самоуправе,
одређивањем лица које обавља послове
саветника за заштиту права пацијената и
образовањем Савета за здравље. Саветник за
заштиту права обавља послове заштите права
пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са
правима пацијената. Саветник пацијената има службену легитимацију, којом се
идентификује приликом доласка у здравствену установу, приватну праксу, организациону
јединицу високошколске установе здравствене струке која обавља здравствену делатност и
друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене делатности. Здравствена
установа, приватна пракса и правна лица дужни су да на видном месту истакну име и
презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се
пацијент може обратити ради заштите својих права. У циљу ефикасног рада саветника
пацијената, здравствена установа, приватна пракса и правна лица дужни су да саветнику
пацијената, у присуству здравственог радника, омогуће увид у медицинску документацију
пацијента, која је у вези са наводима изнетим у приговору. Здравствена установа, приватна
пракса и правна лица обавезни су да, на захтев саветника пацијената, у поступку по
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приговору, без одлагања, а најкасније у року од пет радних дана, доставе саветнику
пацијената све тражене информације, податке и мишљења.
Пацијент, односно његов законски заступник, приговор може поднети саветнику
пацијената писмено или усмено на записник. По овом приговору, саветник пацијената
одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана подношења приговора, утврђује све
битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору. Након утврђивања
свих релевантних чињеница и околности, саветник пацијената сачињава извештај, који
одмах, а најкасније у року од три радна дана, доставља подносиоцу приговора,
руководиоцу организационе јединице и директору здравствене установе, односно оснивачу
приватне праксе. Директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе,
обавезан је да у року од пет радних дана од добијања извештаја саветника пацијената,
достави саветнику пацијената обавештење о поступању и предузетим мерама у вези са
приговором.
Подносилац приговора, који је незадовољан извештајем саветника пацијената, може се, у
складу са законом, обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно
надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено
осигуран. Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима
директору здравствене установе, ради његовог информисања и предузимања одређених
мера у оквиру његове надлежности, а тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај
Савету за здравље.
Начин поступања по приговору,
образац и садржај записника и
извештаја саветника пацијената ближе
су уређени Правилником („Службени
гласник РС“, бр. бр. 71/13 и 40/14 –
исправка). Правилником је у члану 14.
предвиђено да извештај саветника за
заштиту права пацијената, поред
података о подносиоцу приговора,
садржи и податке о утврђеном
чињеничном стању и основаности
приговора, као и обавештење да се
подносилац приговора, незадовољан
одговором саветника пацијената, може
обратити,
између
осзталог,
и
здравственој инспекцији. Чланом 15.
овог
правилника
уређено
је
обавештавање здравствене инспекције,
прописивањем
да
ако
директор
здравствене установе или руководилац
организационе јединице на коју се
приговор односи, односно оснивач
приватне праксе, односно одговорно
лице у високошколској установи
здравствене
струке која обавља
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здравствену делатност, односно друго правно лице које обавља одређене послове
здравствене делатности, у року од пет радних дана од дана добијања извештаја саветника за
заштиту права пацијената, не достави саветнику пацијената обавештење о поступању и
предузетим мерама у вези са приговором, саветник пацијената ће обавестити здравствену
инспекцију. На овај начин уређено је да се инспекција обавештава тек ако претходно
ангажовање саветника за заштиту права пацијената не уроди плодом.
Поступање по представкама, односно одређеним представкама од стране саветника,
заступника колективних интереса и заступника ширих интереса јавности у одговарајућој
области инспекцијског надзора, органа и тела стручног и унутрашњег надзора, као и других
организација, може да се пропише као обавезно, тако да се представка подноси овим
саветницима, заступницима, стручном/унутрашњем надзору, организацијама, па тек када
они не могу да је реше, онда би по представци поступала инспекција. Инспекција би тада
имала овлашћење да размотри и представку и чињенице на које указује саветник,
заступник, стручни/унутрашњи надзор, организација у свом извештају, што знатно
растерећује ресурсе инспекције и омогућава филтрирање и анализирање ризика из
представки. Захтевало би се, дакле, да је исцрпљено претходно правно средство, па када је
оно исцрпљено, онда би о правној ствари решавала инспекција. Изузетак би могле да буду
хитне и високоризичне/критичне ствари, о којима би се инспекција обавештавала без
одлагања. Овакво уређење поступања по актима којима се иницира поступак
надзора/контроле среће се код Заштитника грађана – чланом 25. ст. 4. и 5. Закона о
Заштитнику грађана прописано је да ће Заштитник грађана упутити подносиоца притужбе
на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, а неће
покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства; изузетно, Заштитник
грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства, ако би
подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или ако се притужба односи на
повреду принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према
подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања
запослених у органима управе.
Могућа је и ситуација у којој би се
лице прво обратило инспекцији,
тиме прескачући процедуру код
саветника,
заступника,
стручног/унутрашњег
надзора,
организације - у том случају,
правилно би било да инспекција
обавести то лице да из поднете
представке није утврдила критичан
ризик, нити постојање потребе за
ванредним
инспекцијским
надзором са циљем предузимања
хитних мера, те да ће представку
проследити саветнику, заступнику,
стручном/унутрашњем
надзору,
организацији
на
обраду
и
поступање.
Код
организовања
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јединственог контакт центра за представке и притужбе на рад, које се подносе инспекцији,
контакт центар би водио рачуна о томе да ли су исцрпљена правна средства пре подношења
представке инспекцији.
У Нацрту закона о заштити потрошача предвиђено је да потрошач може покренути судски
или вансудски поступак тек након што је изјавио рекламацију у складу са овим законом,
или приговор у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, пружаоцу
услуге од општег економског интереса (члан 92). Такође, предвиђено је да активности
удружења и савеза за заштиту потрошача нарочито обухватају, поред осталог, примање,
евидентирање и поступање по приговорима потрошача. Нацрт закона утврђује да је
потрошачки приговор - свака представка или притужба којом потрошач пријављује повреду
права из овог и других закона. Министарство надлежно за заштиту потрошача установљава
и води Национални регистар потрошачких приговора. Извештај о раду Националног
регистра потрошачких приговора нарочито садржи: податке о приговорима потрошача и
пруженој правној помоћи; уочене недостатке у прикупљању, евиденцији и решавању
потрошачких приговора; области у којима је забележен највећи број приговора потрошача;
предлоге за унапређење поступка за прикупљање, евиденцију и решавање потрошачких
спорова.
Нацрт закона о заштити потрошача предвиђа у члану 151. да поступак пред телом за
вансудско решавање спора може да покрене потрошач само уколико је претходно изјавио
рекламацију или приговор трговцу. Трговац је обавезан да учествује у поступку вансудског
решавања потрошачких спорова путем тела за вансудско решавање потрошачког спора.
Предлог за покретање вансудског поступка за решавање потрошачког спора потрошач
доставља Министарству, непосредно, преко поште или електронским путем. Након пријема
предлога, Министарство га прослеђује телу за вансудско решавање потрошачког спора које
је по месту обављања вансудског решавања потрошачког спора најближе месту
пребивалишта потрошача или телу за које Министарство процени да ће поступак
вансудског решавања спора решити на најефикаснији и најцелисходнији начин имајући у
виду предлог потрошача (нпр. у случају вођења поступка електронским путем, избор тела
најближег боравишту потрошача и сл.).
У упоредној пракси среће се институција Заштитника потрошача (Омбудсман за
потрошаче), који поступа као орган мирног решавања потрошачких спорова у свим
областима промета робе и пружања услуга - промет хране, непрехрамбених производа,
некретнина, туристичке услуге, угоститељство, стручно-техничке услуге, услуге од општег
интереса, промет лекова и медицинских средстава итд., што је у Републици Србији у
надлежности или се приближава и преплиће са надлежношћу више инспекција: тржишне
инспекције, туристичке инспекције, инспекције за лекове и медицинска средства и др.
Модели организовања Заштитника потрошача варирају од институције на локалном
(градском или општинском) нивоу, поверавања овог посла организацијама за заштиту
потрошача и коморама, посебне институције до посебног одељења у оквиру организације
националног омбудсмана.
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Препорука 5:
Пренети одређене послове инспекцијског надзора на чуварске службе.
Образложење:
У оквиру јавних предузећа и установа које газдују, односно управљају одређеним
подручјима образују/организују се различите чуварске службе, у зависности од области,
подручја и врсте послова. Ове службе се организују и опредељивањем буџетских средстава
и избором правног лица или предузетника у поступку јавне набавке. Срећу се:
пољочуварске службе, ловочуварске службе, рибочуварске службе, шумочуварске службе
и чуварске службе заштићених подручја (споменици природе, резервати природе и др).
Као пример дајемо Закон о заштити природе, којим је прописано да непосредни надзор на
заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач, преко чувара
заштићеног подручја. Чувар контролише спровођење правила унутрашњег реда у
заштићеном подручју и обавља друге послове у складу са законом и актом управљача. У
вршењу чуварске службе, чувар нарочито: прати кретање и активности посетилаца и
других корисника у заштићеном подручју, посебно транспорт грађевинског материјала и
изградњу објеката, коришћење минералних сировина, шума, флоре и фауне укључујући
дивљач и рибе, употребу моторних возила и пловила, постављање објеката на води, улазак
у зоне и објекте у којима је посета забрањена или ограничена, ложење ватре на отвореном,
одлагање отпада, одвијање спортских такмичења и других манифестација; прати стање
биљних и животињских врста, као и других вредности заштићеног подручја; пружа помоћ и
сарађује са локалним становништвом; пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима и
другим лицима при обиласку и разгледању заштићеног подручја, научним истраживањима
и образовним активностима; сарађује са корисницима природних ресурса у заштићеном
подручју; сарађује са носиоцима стварних права на непокретностима у заштићеном
подручју у циљу заштите природе; сарађује са другом чуварском службом, инспекцијском
службом и органом унутрашњих послова. Када чувар утврди или основано претпостави да
је посетилац, односно корисник заштићеног подручја учинио радњу супротно правилима
унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаним у складу са законом, овлашћен
је да: легитимише лице затечено у вршењу недозвољених радњи, а лице затечено без
личних исправа приведе надлежном органу унутрашњих послова; изврши преглед свих
врста возила, пловних објеката и товара; привремено одузме предмете и средства којима је
извршен прекршај или кривично дело и предмете који су настали или прибављени
извршењем таквог дела, као и да ове предмете, без одлагања, преда управљачу заштићеног
подручја ради чувања; затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за
спречавање и уклањање штетних последица; изврши сваки преглед, осим станова и других
просторија, за чији је преглед потребан судски налог. У вршењу службе чувар је дужан да
покаже службену легитимацију. Чувар мора да има најмање средњу стручну спрему, једну
годину радног искуства у струци и положен стручни испит и да испуњава прописане услове
за ношење оружја и друге услове, утврђене актом управљача. За време службе, чувар носи
службену одећу, знак заштите природе и знак заштићеног подручја које чува и може носити
оружје које одреди управљач, у складу са законом. Чувар има статус службеног лица.
Чувар може истовремено обављати послове рибочувара, чувара шума и ловочувара,
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уколико испуњава услове утврђене прописима који
уређују област коришћења рибљег фонда,
шумарства и ловства само на заштићеним
подручјима површине мање од 100 ха.
Посебним законом целисходно је прописати да
одређене послове надзора и контроле, које је
обављала инспекција, обавља чуварска служба.
Тако, на пример, контролу у погледу бесправног
заузећа пољопривредног земљишта у државној
својини могу да обављају пољочуварске службе,
као службе оспособљене и опремљене за ову врсту
посла, уместо пољопривредне инспекције. Велики
број јединица локалне самоуправе донео је одлуке о
организовању пољочуварскиох служби (одлуке о
мерама заштите пољопривредног земљишта и
организовању пољочуварских служби, а понегде –
одлуке о комауналном реду).
Као послови пољочуварске службе одређени су,
поред осталог, следећи: да путем пољочувара врши
непосредну заштиту усева и засада
на
пољопривредном земљишту од пољске штете и
заштиту пољских путева и канала; да путем
пољочувара поља спречи спаљивање органских
остатака после жетве усева на пољопривредном
земљишту; да путем пољочувара поља спречи
испашу стоке на обрадивом пољопривредном
земљишту; да за сваку недозвољену радњу којом је
причињена пољска штета утврди ближе обележје
радње, прикупи податке о пољопривредном
земљишту, атарском путу или каналу на којем је штета учињена и његовом власнику,
односно закупцу, прикупи податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има и о свему
томе сачини записник; да о причињеној штети благовремено обавести пољопривредног
инспектора и власника, односно закупца пољопривредног земљишта коме је штета
причињена; да прими захтев оштећеног лица за процену пољске штете и поступи на начин
који се прописује одлуком; да врши административне и техничке послове за потребе
Комисије за процену пољске штете. Пољочувар је одређен као лице које има својство
службеног лица који спроводи мере, врши непосредну заштиту пољопривредног земљишта,
усева, засада, пољских путева, канала за наводњавање и одводњавање од пољске штете,
опреме и објеката на пољопривредном земљишту.
За вршење послова пољочуварске службе градови/општине ангажују привредна друштва,
предузетнике или друга правна лица која буду изабрана у поступку јавне набавке (у
прилогу се даје постојећи Модел уговора о јавној набавци услуга пољочуварске службе,
који би се, у случају измена и допуна Закона о пољопривредном земљишту, проширио за
послове контроле у погледу бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној
својини) или их организују у саставу јавног комуналног предузећа. Средства за рад
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пољочуварске службе обухваћена су годишњим програмом коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини у граду/општини, а за додатна средства градови/општине
аплицирају код покрајинских и републичких органа. Одлуке о мерама заштите
пољопривредног земљишта и организовању пољочуварских служби прописују и прекршаје
које се тичу пољске штете.
Пример смањења бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини
услед организовања пољочуварске службе

Препорука 6:
Закључивање оквирног споразума, кроз спровођење јавних набавки мале вредности, ради
обављања појединих стручних послова за потребе вршења инспекцијског надзора, ca
лицима која нису службеници (субјектима приватног права, односно из приватног сектора).
Образложење:
Мањак људских ресурса у свим инспекцијама потврдила је и Функционална анализа
републичких инспекција са анализом капацитета коју је припремило Министарство
државне управе и локалне самоуправе, а којом је утврђено да недостаје 1240 инспектора на
републичком нивоу. То је резултирало усвајањем Закључка Владе од 08.01.2019. године,
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којим је усвојен Трогодишњи акциони план за запошљавање државних службеника који
обављају послове инспекцијског надзора. Имајући у виду да запошљавање у систему јавне
управе је дуготрајан процес, а да нема довољно квалификованих кандидата који се
пријављују на конкурсе, до постизања пуних капацитета у инспекцијама а у циљу
ефикаснијег спровођења инспекцијског надзора предлажемо да се поједини стручни
послови за потребе вршења инспекцијског надзора а који захтевају одређена експертска
знања и средства ( испитивања, узорковање, анализе, израда извештаја, итд) спроводе од
стране приватног сектора путем јавних набавки мале вредности.
Наиме, овај вид подршке инспекцијама већ се примењује али у јако малом броју инспекција
(нпр. тржишна инспекција прошле године расписала је неколико оваквих јавних набавки: за
узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености електричне опреме
са захтевима Правилника о електромагнетској компатибилности (Сл.гласник РС, број
25/2016), за узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености
електричне опреме са захтевима Правилника о електричној опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница напона (Службени гласник РС, број 25/2016), за узорковање,
испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености мердевина са захтевима Закона о
општој безбедности производа (Службени гласник РС, број 41/2009). и тд).
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) у члану 40.
прописно је да наручилац може да закључи оквирни споразум након спроведеног поступка
јавне набавке а који се закључује са једним или више понуђача. Оквирни споразум не
представља нову посебну врсту поступка јавне набавке, већ подразумева један
флексибилан механизам јер не представља уговор на основу којег се реализује јавна
набавка, већ се конкретни уговори о јавној набавци закључују у периоду важења оквирног
споразума и у складу са условима који су тим споразумом утврђени.
Наравно, инспекција може спровести јавну набабку за сваки појединачни стучни посао, али
закључивање оквирног споразума, смањује административно оптерећење и време
спровођења поступака јавних набавки, а посебно је погодан када наручилац у овом сучају
инспекција није у могућности да унапред предвиди количине и време када ће се потреба за
спровођење неких од ових послова јавити. (дакле, погодно је и за редовне и ванредне
инспекцијске надзоре).
Дакле, оквирни споразум као начин набавке представља посебно практично решење код
учесталих набавки добара, услуга и радова, односно када наручилац у одређеном периоду
има потребу за закључивањем више уговора са идентичним предметом набавке.
Предуслов за закључивање оквирних споразума је да се исти предвиде финанцијским
планом надлежног органа и планом јавних набавки, као и да се обезбеде средства у буџету
за њихово закључивање.
Kоришћењем ове могућности премостиће се недостатак људских капацитете у
инспекцијама за обављање стручних послова до попуњавања систематизација, а анализом
ефеката коришћења ове могућности у појединим инспекцијама може довести и до
поверавања обављања одређених стручних послова приватном сектору путем прописа.
Примера ради, у сарадњи са инспекторима геолошке и рударске инспекције, дошли смо до
заједничког закључка je одређене стручне послове могуће спровести путем спровођења
јавних набавки, и то нпр. под следећим условима:
1. Снимање бушотина камером ради утврђивања дубине бушотине и распоред филтаетра у
истој:
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До 100м 20 000дин +ПДВ
До 200м 25 000дин + ПДВ
Преко 200м 35 000дин + ПДВ
Уз снимак на ЦД-у иде и писани извештај стању у бушотини.
2. Геодетско снимање површинских копова и обрачун откопане количине минералне
сировине
- 25 000 дин + ПДВ по једном хектару површине.
Rадови подразумевају израду ситуационе карте и обрачун количина откопане сировине.
3. Снимање (мерење) утицаја минирања на стамбене и пословне објекта
- 40 000 дин + ПДВ по једном снимању (мерењу)
Радови подразумевају израду извештаја о извршеним мерењима
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Прилог 1

Модел закључка - вештачење
Република Србија
____________________ (орган)
____________________ (организациона јединица)
Број: ________________________________
Датум: ___________________. године
___________________________ (место)
На основу члана 128. и члана 146. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - Аутентично тумачење) у вези са чланом 21.
став 1. тачка 8) Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 –
др. закон и 95/18) и чланом __. став __. Закона о ___________________ (навођење посебног
закона, када постоје одговарајуће одредбе), у поступку инспекцијског надзора над
________________________________________________________
(идентификациони
елементи надзираног субјекта), ____________ инспектор _________________ (име и
презиме), број службене легитимације: ______________, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Одређује се извођење доказа вештачењем ____________________ (навођење
врсте вештачења), ради утврђивања/оцене следећих чињеница:
- ____________________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________________.
(навођење спорних чињеница)
2. Вештачење се поверава ___________________, дипл. _______________________,
вештаку _________________ струке ______________________________________________
(навођење имена и презимена, образовања и струке вештака који је физичко лице, односно
назива научне или стручне установе. Ако је вештак уписан у Регистар судских вештака,
потребно је навести и овај податак. Ако се одређује више вештака, наводе се подаци за
сваког вештака).
3. Предмет и обим вештачења је:
- _____________________________________________________
- ...........
(тачно одређење задатка вештака; вештак не може да вештачи правна питања,
нити питања за која није стручан).
Вештак је дужан да предмет вештачења савесно и брижљиво размотри, да тачно
наведе све што запази и нађе и да своје мишљење и налаз изнесе непристрасно и у складу
са правилима науке или вештине.
4. Рок за давање налаза и мишљења је __________________________ (одређење
рока). У случају да због сложености вештачења или других околности није могуће да се
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вештачење обави у року који је одређен, вештак ће о томе благовремено писаним путем
обавестити поступајућег иннспектора.
5. Вештак може да ускрати вештачење из разлога из којих сведок може да ускрати
сведочење, али и из других оправданих разлога.
6. Вештак се упозорава да давање лажног налаза и мишљења представља кривично
дело „Давање лажног исказа“ из члана 335. Кривичног законика („Службени гласник РС“,
бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и
35/19).
7. Вештак има право да од овог органа и надзираног субјекта (странке) тражи и
добије допунска разјашњења, да разгледа предмете и разматра списе, да предлаже да се
прикупе докази или прибаве предмети и подаци који су од важности за давање налаза и
мишљења и да приликом увиђаја или друге доказне радње предложи да се разјасне
поједине околности или да се лицу које даје изјаву поставе одређена питања.
Уз овај закључак, вештаку се достављају:
- _____________________________________________________
- ...........
(навођење документације и предмета који се достављају вештаку).
8. Вештак има право на награду, коју је дужан да захтева при предузимању тражене
радње, а најкасније у року од осам дана од предузимања радње, иначе губи то право. Ове
трошкове поступка претходно сноси овај орган (напомена: посебним законом може бити
одређено другачије).
Образложење
Инспектор је у току вршења инспекцијског надзора, који за предмет има
______________________________________________________________________________
(навођење предмета надзора), установио да је за правилно и потпуно утврђивање
чињеница неопходно да се изведе доказ вештачењем ____________________ (навођење
врсте вештачења), ради утврђивања/оцене чињеница из тачке 1. диспозитива овог
закључка.
Закон о општем управном поступку у члану 128. став 1. прописује да се вештачење
изводи када је за утврђивање или оцену неке чињенице потребно стручно знање којим
овлашћено службено лице не располаже. Чл. 128, 129. и 130. истог закона уређени су
вештачење, дужност вештачења, ускраћивање вештачења, изузеће вештака и правила
вештачења.
Закон о инспекцијском надзору у члану 21. уређује овлашћења инспектора ради
утврђивања чињеница.
Законом о _______________ (посебан закон) у члану __ став __ прописано је
__________________________________________________________________.
У складу са изложеним, овим закључком одређено је вештачење у овом поступку,
одређени вештак, предмет и обим вештачења и рок за давање налаза и мишљења, а вештак
обавештен и упозорен на своје обавезе и права која му припадају, па је одлучено као у
диспозитиву овог закључка.
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Упутство о правном средству: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити
се може покренути управни спор. Закључак се може побијати тужбом против решења о
главној ствари.
________ инспектор
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Прилог 2

Mодел уговора
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Број јавне набавке: ____________
Закључен дана ______________. године између:

ОПШТИНА/ГРАД,
улица
_________________,
коју
заступа
Општине/градоначелник ______________ (у даљем тексту “НАРУЧИЛАЦ”),

председник

и
____________________________ из ____________________ улица и
број_________________________________________, матични број ______________, ПИБ
________________
(у даљем тексту “ИЗВРШИЛАЦ”).

Члан 1
Уговорне стране констатују:
•
да је Наручилац, на основу члана __. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број _________), спровео поступак јавне набавке мале вредности, ангажовање
пољочуварске службе за потребе општине/града ______________, ред. бр. ____________;
•
да је Добављач ___________. године, доставио понуду бр. _________, која се налази
у прилогу уговора и чини његов саставни део;
•
да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације
•
да ће Добављач за време овог уговорног односа, своје пословање у циљу
реализације Уговора у потпуности усагласити са свим релевантним прописима.
Уговорне стране сагласно утврђују да НАРУЧИЛАЦ по Одлуци број: _______од дана
_____. године додељује уговор, у поступку јавне набавке ангажовање пољочуварске
службе за потребе Општине/Града _____________.
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Уговорне стране су се договориле о следећем:
Члан 2.
Дефиниције
Поједини изрази употребљени у овом Уговору и свим документима који се у њему помињу
имају следећа значења, изузев уколико није другачије изричито назначено:
“Цена” значи јединичну или збирну новчану накнаду за пружене услуге како је дефинисана
у члану 8. овог Уговора.
“Извештаји” значи месечне извештаје које ће ИЗВРШИЛАЦ подносити НАРУЧИОЦУ а
који ће обухватати, не ограничавајући се на:
a.
Инцидентне ситуације
b.
Предлоге и сугестије за побољшање нивоа безбедности
c.
Друге податке у вези пружених услуга обезбеђења у извештајном периоду, као сто
су могуце устеде или побољшања.
“НАРУЧИЛАЦ” значи Општина/Град __________са седиштем
__________________, коју заступа председник Општине/Града _________.

на

адреси:

"Обавештења" значи свако обавештење које је потребно дати било којој од Уговорних
страна у писаном облику и сматраће се да је прописно дато (а) ако и када буде предато
лично, (б) послато регистрованом поштом, (ц) послато фаxом уз потврду о преносу или (д)
послато електронском поштом уз одговарајућу потврду о пријему.
“Оперативни центар” значи дежурну службу ИЗВРШИОЦА која ради 24 часа дневно свих
календарских дана у години. Ова служба прати безбедност путем радио везе и/или
даљинског система за надзор.
“Опрема и средства” значи опрему и средства на располагању запосленима код
ИЗВРШИОЦА у обављању одговарајућих услуга обезбеђења. Опрема и средства укључују,
не ограничавајући се на:
а.
униформе
b.
службене легитимације са фотографијама
c.
радио уређаје на посебној, сопственој радио фреквенцији и другу опрему и
средства на располагању запосленима како би професионално и квалитетно
пружали уговорене услуге.
“Овлашћено лице” значи овлашћено једно или више лица НАРУЧИОЦА и ИЗВРШИОЦА
за међусобне контакте по питању извршења овог Уговора.
“Право” значи одговарајуће законе и прописе Републике Србије који ће се примењивати на
овај Уговор и сва документа који се у њему помињу.
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“Радио уређаји” значи радио уређаје у власништву ИЗВРШИОЦА који функционишу на
посебној, сопственој фреквенцији, а користе се за међусобну комуникацију службеника
обезбеђења и њихову комуникацију са Оперативним центром ИЗВРШИОЦА.
“Радне процедуре” значи упутства за рад која службеници обезбеђења ИЗВРШИОЦА
примењују у раду, а која су усаглашена са захтевима НАРУЧИОЦА и која могу да буду с
времена на време допуњена или измењена.
“Рок за плаћање” значи до 30 дана од пријема рачуна ИЗВРШИОЦА.
“Службене легитимације” значи идентификационе ознаке запослених фирме који
пружају услуге обезбеђења које морају да покажу на захтев НАРУЧИОЦА уз личну карту.
Службене легитимације запослених у фирми садрже име и презиме запосленог,
фотографију и регистарски број.
“Тајност” значи обавезу ИЗВРШИОЦА и НАРУЧИОЦА да од свих запослених на
пружању услуга и овлашћених лица НАРУЧИОЦА добију потписане писмене изјаве о
чувању тајности свих података који су им доступни током рада.
“Уговорне стране” значи НАРУЧИЛАЦ и ИЗВРШИЛАЦ заједно.
“Услуге” значи услуге физичког обезбеђења према условима и роковима изнетим у чл. 3. и
4. овог уговора.
Члан 3
Услуге
ИЗВРШИЛАЦ ће НАРУЧИОЦУ пружити услугу пољочуварске службе на подручју
катастарских општина Општине/Града _____ на укупној површини од ___________ ха.
Члан 4
Обим посла
У складу са чланом 3. овог уговора, ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да организује
пољочуварску службу са ___ (_____) пољочувара по следећим катастарским општинама:
 к.о. ________ – __ пољочувара
 к.о. ________ – __ пољочувара
 к.о. ________ – __ пољочувара
 к.о. ________ – __ пољочувара
 ...




Основни задаци пољочувара:
вршење непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске
заштите, пољских путева и канала
спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном
земљишту
спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту
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вршење заштите објеката противградских станица
да за сваку недозвољену радњу којом је причињена пољска штета утврди ближе
обележје радње, прикупи податке о пољопривредном земљишту, атарском путу или
каналу на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупи
податке о извршиоцу и сведоцима уколико их има, и о свему томе сачини записник
благовремено обавештавање о причињеној штети пољопривредном инспектору и
власнику, односно кориснику пољопривредног земљишта коме је штета причињена
примање захтева оштећеног лица за процену пољске штете

Обављање других послова из домена безбедности по захтеву НАРУЧИОЦА којима се не
нарушавају одредбе Закона.
Делокруг рада сваког пољочувара

Дневни обилазак терена- територије, према утврђеном распореду у току 24 часа
дневно, односно 178 сати месечно.

Уочавање и спречавање штете на усевима, воћњацима и виноградима, нанете крађом,
ломљењем, кидањем и сл.

Уочавање и спречавање бацања смећа ван прописаних места за одлагање

Уочавање и спречавање штете нанете пољопривредном механизацијом (гажење преко
усева, пролаз мимо пољских путева-преко нњива)

Уочавање и спречавање штете нанете неовлашћеним пуштањем стоке у поља под
усевима, номадском испашом и сл.

Уочавање и спречавање штете нанете нестручним или несавесним коришћењем
хемијских средстава за заштиту биља на суседним парцелама под усевима, воћњацима
и виноградима

Уочавање и спречавање неовлашћеног паљења биљних остатака после жетве и бербе

Уочавање и спречавање неовлашћеног одлагања, уништавања и паљења фолија и
другог опасног и отровног одпада на пољима, каналима и сл.

Сачињавање записника и прикупљање доказног материјала (фотографије са лица
места), односно узимање писмене изјаве од починиоца уколико га затекне на лицу
места

Откривање починилаца свих видова пољске штете

Пријем сваке усмене или писмене пријаве- информације и сл. од власника усева,
воћњака, винограда или другог лица о настанку штете, излазак на терен и
прикупљање доказа у циљу припреме за процену штете и подношење пријаве о
насталој штети

Дневно писање извештаја одговорног лица о свим битним чињеницама на терену из
делокруга рада пољочувара, са прикупљеним доказима, идентитету власника усева
којима је нанета штета и евентуално идентититету починиоца штете
Члан 5
Обавезе ИЗВРШИОЦА
ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да за обављање послова предвиђених чланом 4. овог уговора:
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Преузме запослене који су код досадашњег пружаоца услуге пољочуварске службе а у
случају потребе ангажује извршиоце из насељеног места где ће се обављати услуга
пољочуварске службе, који имају најмање средњи степен стручне спреме и који су
стручно оспособљени, високих моралних квалитета и психо-физички припремљени
путем редовних тренинга,
да извршиоце опреми свим средствима која им омогућују ефикасан рад (униформе за
рад на отвореном, идентификационе ознаке, мобилни телефон, и остала средства )
за ангажоване извршиоце пољочуварске службе (5 лица) обезбеди да сваки од њих буде
пријављен као њихов радник на одређено време и редовно да му се исплаћује
минимална бруто месечна зарада за сваки месец ангажовања за цео уговорени период
трајања Уговора.
за ангажоване извршиоце пољочуварске службе обезбеди трошкове горива, односно да
сваки од пољочувара има на располагању минимално _______ динара месечно за
куповину горива за цео уговорени период трајања Уговора.
Члан 6.
Обавезе НАРУЧИОЦА

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да:





Одреди одговорно лице које ће бити задужено за контакте са Извршиоцом, оверу
обрачуна и др.
Да упозори Извршиоца на чињенице које су посебно важне са аспекта безбедности.
Да обезбеди адекватне радне услове за пољочуваре.
Обезбеди ____________ (опрема) за потребе пољочувара

Члан 7.
Промена битних елемената Уговора
Уговорне стране су сагласне да се свако проширење или смањење обима посла, повећање
или смањење броја извршилаца, продужење или скраћење рока важности Уговора,
корекција уговорене цене као и евентуална измена осталих битних елемената Уговора
регулише Анексом Уговора између две Уговорне стране.
Члан 8.
Цена
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да за наведене услуге пољочуварске службе наведене у чл. 3. и
4. овог уговора, а за наведени уговорени период трајања Уговора, ИЗВРШИОЦУ плати
укупно:
ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а;
Порез на додату вредност је на терет НАРУЧИОЦА и биће посебно исказан у фактури.
Уговорена вредност је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на
основу којих је одређена.
Члан 9.
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АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ПОВЕРАВАЊА ПОСЛОВА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА
СА УПОРЕДНИМ ПРАКСАМА У ЕУ
Фактурисање и рок плаћања
Фактурисање:

Једном месечно сваког 1-ог у месецу за протекли
период.

Рок плаћања:

У року до 30 дана од дана пријема фактуре.

Почетак пружања услуга:

_______. године

Члан 10.
Трајање уговора
Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од једне године.
Уговор ступа на снагу даном почетка пружања услуге обезбеђења односно: ________.
године.
Члан 11
Раскид Уговора
Свака Уговорна страна има право на раскид уговора.
Право НАРУЧИОЦА на раскид
НАРУЧИЛАЦ има право да раскине Уговор уколико ИЗВРШИЛАЦ причини грешку грубе
непажње и не учини ништа да исту поправи у року од ______ дана од дана пријема
писменог упозорења НАРУЧИОЦА.
Право ИЗВРШИОЦА на раскид
ИЗВРШИЛАЦ има право да раскине Уговор уколико НАРУЧИЛАЦ благовремено не
испуни своје обавезе плаћања пружених услуга, и не учини ништа да исто прихвати или
испуни у року од______ дана од дана пријема писменог упозорења ИЗВРШИЛАЦА.
Отказни рок
Отказни рок за обе уговорне стране износи ______ месец од датума када Уговорна страна
којој се отказује уговор прими писмено обавештење о раскиду.
У отказном року НАРУЧИЛАЦ за услуге које су предмет овог уговора не може да ангажује
ни једно друго предузеће осим ИЗВРШИОЦА.
Члан 12.
Спорови
Уговорне стране ће настојати да споразумно реше све евентуалне спорове који настану у
току извршења овог уговора.
За све спорове који се не реше споразумно биће надлежан стварно надлежни суд у
________.
Члан 13.
Остало
27

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ПОВЕРАВАЊА ПОСЛОВА РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА
СА УПОРЕДНИМ ПРАКСАМА У ЕУ
Уговорне стране су сагласне да без међусобне сагласности неће запослити раднике друге
уговорне стране за време важења као и годину дана након истека овог уговора.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по два од ових примерака за сваку страну.
Уговорне стране су се сагласиле да њихови прописно овлашћени представници потпишу
овај Уговор:
НАРУЧИЛАЦ
_____________

ИЗВРШИЛАЦ
_____________
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