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Закон о инспекцијском 

надзору

 Закон је усвојен у Народној скупштини 15.
априла 2015. године

 њиме се постиже боља координација и
усклађивање инспекцијског надзора који
врше различите инспекције, стандардизација
и уједначавање поступка инспекцијског
надзора и инспекцијске праксе.

 Закон је почео да се примењује 30.04.2016.
године



Законом је препознато

 Превентивно деловање инспекције,

 повећање одговорности свих субјеката
у процесу инспекцијског надзора,

 успостављање система процене ризика
којим се умањују неуједначености у
раду инспекције, коруптивност и друге
могуће негативне појаве



Усклађивање и координација

инспекцијског надзора

 Повећање обухватности и делотворности,
избегавање преклапања и непотребног
понављања надзора и захтева

 Заједнички (истовремени) инспекцијски
надзор више инспекција

 Координациона комисија – дводомно
координационо тело које је образовала
Влада. Чине га:

 Одбор за координацију инспекцијског надзора
(оперативни ниво) и

 Савет министара (политички ниво)



Превентивно деловање

инспекција

 Предност над репресивном функцијом („Боље спречити
него лечити“)

 Опште и посебно превентивно деловање

 Инспекција информише, објављује, пружа стручну и
саветодавну подршку надзираним субјектима, указује,
упозорава, обавештава, одвраћа, помаже, подстиче,
предлаже и налаже, у циљу законитог пословања
субјеката

 Службене саветодавне посете

 Препоруке



Повећање степена законитог
пословања

 Потребно је повећати укупан степен законитог пословања, и то
кроз сарадњу са онима који су спремни да послују законито.

Не желе 
да послују 
законито

желе да послују 
законито

У највећој мери послују 
законито

Не желе 
да 

послују 
законито

желе да 
послују 

законито

У највећој мери 
послују законито



Управљање ризиком

 Управљање ризиком представља скуп активности које
(инспекције) предузимају како би разумели и
смањили ризик тј. ефекте неизвесности

 Процес идентификације и оцене ризика и
дефинисања одговарајућих контрола као одговор
на ризик у циљу управљања догађајима и
ситуацијама и обезбеђења уверавања да ће
циљеви бити остварени

 Ефективно управљање ризиком подразумева да се
активности предузимају на начин који побољшава
могућност (инспекција) да континуално остварују
циљеве



Контролне листе

 Контролне листе представљају погодан
инструмент помоћу кога се прикупљају
подаци и мери ниво ризика и усклађености
пословања и поступања надзираних
установа са законом и другим прописима у
области образовања.

 Контролне листе објављене су на сајту

министарства.



Обавеза јавног објављивања 

утврђеног стања

 Законом о инспекцијском надзору утврђено је да
инспекција на својој интернет страници објављује:

 списак надзираних субјеката за које, на основу
података добијених помоћу контролних листи, утврди
да су остварили највећи степен усклађености
пословања и поступања са законом и другим
прописом (тзв. беле листе),

 списак надзираних субјеката за које утврди да нису
уопште остварили усклађеност пословања и
поступања са законом и другим прописом (тзв. црне
листе).



Утврђено стање по контролним листама –
припремљеност за рад у школској 

2015/16. години

Нпр.
Степен ризика Број поена

Незнатан 1.450 – 1.300

Низак 1.300 – 1.050

Средњи 1.050 – 700

Висок 700 – 350

Критичан 350 и мање





Права и обавезе надзиране установе



Записник о инспекцијском
надзору

 Садржина записника - Закон

 Општи образац записника - Правилник

 Достављање записника - 8 радних дана од завршетка
надзора.

 Примедбе на записник - писани облик - 5 радних
дана од пријема.

 Инспектор може да изврши допунски инспекцијски
надзор, да би утврдио чињенице на које се примедбе
односе - допуна записника.

 Поступајући по примедбама, инспектор може да
измени инспекцијску меру или да одустане од ње.



Градација инспекцијских мера
– преглед редовног тока

 мере



Извршење наложених 
мера

 Надзирани субјекат/установа

дужан је да, у року од осам дана од
дана истека рока за предузимање
мера наложених записником/решењем
инспектора, обавести инспекцију о
томе.

 Контролни инспекцијски надзор



Подношење казнених пријава и
друге радње и мере на које је

инспектор овлашћен

 Ако код субјекта/установе открије незаконитост која
је кажњива, инспектор надлежном органу подноси
одговарајућу казнену пријаву (захтев за покретање
прекршајног поступка, пријава за привредни преступ,
кривична пријава), односно издаје прекршајни налог.

 Законом одређени први лакши прекршај субјекта као
изузетак – кумулативни услови.

 Олакшана комуникација инспекције и правосудних
органа.



Извори информација

 Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник
РС“, бр. 36/15 )

 ВОДИЧ за примену Законa о инспекцијском надзору /
[аутори Милан Стефановић ... и др.]. – Београд

 Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење и 68/15)

 www.inspektor.gov.rs



Хвала на пажњи!  
дискусија...


