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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

Инспекцијски надзор је реализован у складу са одредбама: 

- Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15,44/2018 др.закон и 

95/2018.год.), 

- Закона о ванредним ситуацијама  („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 92/2011, 93/2012), 

- Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018), 

- Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16, 98/2016 - Одлука УС), 

- Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа  („Сл. гласник РС“, бр. 3/2011 и 37/2015), 

- Правилника о техничким нормативима за склоништа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/83 ) и 

Техничког  прописа  за склоништа и друге заштитне објекте („Сл. војни лист СРЈ“, бр. 

13/98).  

 

У поступку редовног инспекцијског надзора, примењиване су следеће контролне листе: 

- Контролна листа за склоништа основне заштите (КЛ-002-01/04), 

- Контролне листе за средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа: 

    а) за објекте правних лица у којима ради мање од 20 запослених (КЛ-003-01/04),  

    б) за објекте правних лица са мање од 20 запослених у којима је привремено смештено  

и/или борави већи број лица (КЛ-004-01/04),  

    в) За објекте правних лица са више од 20 запослених и објекте са више од 20 запослених 

у којима је привремено смештено и/или борави већи број лица (КЛ-005-01/04), 

- Контролна листа за jединице локалне самоуправе из области надзора Закона о 

ванредним ситуацијама (КЛ-007-01/01), 

- Контролна листа за привредна друштва и друга правна лица из области надзора Закона 

о ванредним ситуацијама (КЛ-006-01/02). 

 

Годишњи извештај о раду инспекције израђен је у складу са чланом 44. Закона о 

инспекцијском надзору и садржи информације и податке са објашњењима из става 2. Овог 

члана:  

 

 

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):  
 

Превентивно деловање инспекције остварено је јавношћу рада и то објављивањем 

важећих прописа, Годишњег плана инспекцијског надзора и контролних листа на сајту 

Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације, на основу чега су 

субјекти могли да ускладе своје пословање са законом и смање могућност настанка 

штетних последица. 

Превентивно деловање инспекције у области цивилне заштите и управљања ризиком, 

реализовано је и спровођењем службених саветодавних посета, током којих су уочене  

неправилности, пропусти и недостаци у поступању и пословању надзираних субјеката.  



С тим у вези  сачињени су и надзираним субјектима достављени дописи са препорукама о 

исправљању пропуста и недостатака који су уочени у службеним саветодавним посетама у 

циљу обезбеђења законитог и безбедног пословања и поступања. 

 

2) Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима: 

 

Предузимане су друге активности усмерене ка подстицању и подржавању законитости и 

безбедности пословања и поступања надзираних субјеката пре почетка инспекцијског 

надзора тј. у току припреме инспекцијског надзора. Свим надзираним субјектима пружена 

је  стручна и саветодавна подршка. 

Саветодавне посете спроведене су у 20 надзираних субјеката, којима су достављене 23 

препоруке. Превентивни инспекцијски надзори нису предузимани. 

 

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и 

другим прописом, који се мери помоћу контролних листи: 

 

У току вршења редовног инспекцијског надзора инспектори су, поступајући по предмету 

инспекцијског надзора, предузимали провере и друге радње које су садржане у 

контролним листама и утврдили ниво усклађености пословања и поступања надзираних 

субјеката са законом и другим прописом, односно утврђени су следећи степени ризика 

настанка штетних последица по Законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе: 

- Незнатан ризик у 51 % надзираних субјеката,  

- Низак ризик у 6 % надзираних субјеката,  

- Средњи ризик у 8 % надзираних субјеката,  

- Висок ризик у 16 % надзираних субјеката и  

- Критичан ризик у 21 % надзираних субјеката. 

 

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције): 

 

Није било корективног деловања инспекције, јер нису откривене штетне последице по 

законом заштићена добра, права и интересе. 

 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима: 

  

Током вршења инспекцијског надзора није било утврђених нерегистрованих субјеката. 

 

6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом 

дејству: 

 

У циљу уједначења праксе инспекцијског надзора редовно, пре инспекцијских надзора, 

одржавани су састанци са инспекторима како би се отклониле све нејасноће и заузео 

јединствен приступ при инспекцијском надзору. 



7) Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

односу на редовне и ванредне инспекцијске надзоре, броју редовних инспекцијских 

надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за 

инспекцијски надзор: 

 

Од укупно планираних 2049 редовних инспекцијских надзора, реализовано је 2001 или 

97,66 %. Није извршено 48 редовних инспекцијских надзора, из разлога што су субјекти 

престали са радом или су у стечају. Поред тога реализовано је и 45 ванредних  

инспекцијских надзора. 

 

8) Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције: 

 

Координацију инспекцијског надзора је вршило Одељење за ванредне ситуације у  

Смедереву  са инспекцијом Министарства за заштиту животне средине, у виду учешћа у 

раду техничке комисије  - за HBIS Serbia и "МITAN OIL"  d.o.o. 

 

9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултатима предузетих мера: 

 

У вршењу инспекцијског надзора инспекција је користила службена возила и  редован 

аутобуски превоз. Проблем у раду инспекције је и информатичка неопремљеност 

(рачунари су старији више од десет година, као и недостатак рачунара за све инспекторе и 

недостатак интернет везе). 

Инспекцијски надзор је вршило 164 инспектора. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције: 

 

У потпуности су поштовани рокови прописани за поступање инспекције. Надзирани 

субјекат је у законском року, у писаном облику, обавештаван о предстојећем 

инспекцијском надзору. Инспекцијски надзор је вршен искључиво у радно време 

надзираног субјекта. Након извршеног инспекцијског надзора, надзираном субјекту је у 

прописаном року, достављан записник. 

 

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов 

исход): 

Укупно је било 16 другостепених поступака, од којих је 7 жалби прихваћено у другом 

степену, 6 је у поступку, а 3 су одбачене као неосноване. За 2 прихваћене жалбе је упућен 

захтев Координационој комисији ради утврђивања која је инспекција надлежна за 

решавање проблема.  

  

12) Поступање у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима 

тог поступања, уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области 

рада на које су се односили: 



 

Није било притужби на рад инспекције. 

 

13) Програми стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно 

службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног 

усавршавања и тематске целине програма обуке, као и број учесника у свакој 

тематској целини, а ако је по завршетку програма вршена провера знања учесника и 

подаци о оствареном успеху): 

 

Није било обуке, нити стручног усавршавања инспектора. Сви инспектори су положили 

испит за инспекторе. 

 

14) Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа: 

 

Нису подношене иницијативе за измене и допуне закона и других прописа. 

 

15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему: 

 

До 03. у месецу попуњавају се подаци у информационом систему о учинку инспекције за 

претходни месец. Поред тога, почетком месеца, Јединици за подршку Координационој 

комисији Министарства државне управе и локалне самоуправе, доставља се Извештај о 

контроли надзираних субјеката по Плану инспекцијског надзора. 

Редовно је вршена провера података у бази АПР-а и осталим доступним базама података. 

 

 

16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора: 

 

Није било поверених послова инспекцијског надзора. 

 

17) Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног 

поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела 

инспекција: 

 

Покренуто је 14 прекршајних поступака. 


