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Кључни налази и препоруке
Сваки облик друштвеног живота (породица, установе, предузећа и др.), укључујући и рад
државних органа органа, захтева добру организацију и изградњу организационе структуре. Без
организационе структуре нема ни могућности обављања послова, а самим тим ни остварења
циља и оправдавања сврхе њиховог постојања. Рад већег броја људи (тимски рад) захтева
добру унутрашњу организацију како би задаци били усмерени ка остварењу заједничких циљева.
Налази ове анализе показали су да постоје извесни недостаци у организационој структури
инспекција и да би отклањање истих значајно унапредило делотворност инспекцијског надзора и
побољшало рад инспектора. Ти недостаци огледају се пре свега у томе да не постоји јединствена
организациона структура за све инспекције, већ су инспекције организоване потпуно различито.
Инспекције на републичком нивоу се налазе у ресору (саставу, оквиру или под надзором)
министарстава и организоване су у секторе, одељења, одсеке и групе, или као органи у саставу
министарства (инспекторати). Оваква различита организациона структура уноси забуну и
отежава рад инспекцијских служби. Такође, честа промена министарстава и њихових
надлежности довела је до тога да се, неретко, инспекције премештају из ресора једног
минисатрства у друго, што успорава њихов рад и неповољно утиче на квалитет инспекцијског
надзора.
Препоруке за унапређење организационе структуре су:
1. Образовање инспектората за инспекцијске и с њима повезане стручне послове, као
органа у саставу министарстава, као превасходног облика организовања инспекцијских
послова
2. Увођење посебних тимова за обављање одређених послова којима се утиче на
делотворнији инспекцијски надзор
3. Увођење регионалне ротације инспектора
4. Поверавање стручних послова инспекције лицима из приватног сектора

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА АНАЛИЗИРАНИХ ИНСПЕКЦИЈА
Надлежност инспекција дефинисана је Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр.
44/14, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 – у даљем тексту: Закон о министарствима), Законом о
државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) као и посебним
законима којима се уређују појединачне области.
Инспекције на републичком нивоу налазе се у ресору (саставу, оквиру или под надзором)
министарстава и организоване су у секторе, одељења, одсеке и групе, или као органи у саставу
министарства (инспекторати).
У наставку се налази преглед надлежности инспекција које су биле предмет анализе, као и
преглед организационе структуре сваке појединачне инспекције.
1.1. Тржишна инспекција
Тржишна инспекција организована је у оквиру организационе структуре Министарства трговине,
туризма и телекомуникација као Сектор тржишне инспекције (члан 8. Закона о министарствима).
3

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 Републике Србије, размену информација
и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског
надзоранад 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.
У оквиру Тржишне инспекције образоване су унутрашње јединице у оквиру седишта
министарства као и унутрашње јединице ван седишта министарства.
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Слика 1. Шематски приказ организационе структуре Тржишне инспекције

Одређени послови инспекцијског надзора из делокруга тржишне инспекције поверени су
органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе – инспекција за заштиту
ауторског права и комунална инспекција у делу надзора над трговином ван продајног објекта,
осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања
пословног имена. Тржишна инспекција врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења у
вршењу ових поверених послова државне управе.
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1.2. Туристичка инспекција
Туристичка инспекција организована је у оквиру организационе структуре Министарства
трговине, туризма и телекомуникација као Сектор туристичке инспекције (члан 8. Закона о
министарствима).
Сектор туристичке инспекције обавља послове који се односе на: 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;
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; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих
решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене
прописа; правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; 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 друге послове из ове области.
Туристичка инспекција образује уже унутрашње јединице у седишту министарства као и одељење
ван седишта министарства.
У наставку је приказана шема организационе структуре туристичке инспекције са прегледом
одељења и одсека који се налазе у седишту Министарства трговине, туризма и телекомуникацја,
као и изван седишта наведеног министарства, као и број запослених по самим одељењима.
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Слика 2.Шематски приказ организационе структуре туристичке инспекције

Одељења и одсеци туристичке инспекције ван седишта Министарства обављају послове који се
односе на: вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и других прописа у области
туризма и угоститељства; предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу
инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију рада; израду извештаја и
информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; 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 контролу извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у
координацији са Сектором за туризам; као и друге послове из ове области.
Одређени послови инспекцијског надзора из делокруга туристичке инспекције поверени су
органима јединице локалне самоуправе, у складу са последњим изменама и допунама Закона о
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туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 84/15) из октобра
2015. године. Туристичка инспекција врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења
(јединице локалне самоуправе) у вршењу ових поверених послова државне управе.
1.3. Инспекторат рада
Инспекторат за рад се налази у оквиру организационе структуре Министарства за рад,
запошљавања, борачка и социјална питања, као орган управе у саставу. (члан 16. Закона о
министарствима),и образован је као орган у саставу министарства.
Инспекторат за рад обавља послове инспекцијског надзора у области радних односа и
безбедности и здравља на раду над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу
на раду, Закона о инспекцијском надзору, Закона о штрајку, Закона о заштити становништва од
изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о привредним
друштвима, Закона о волонтирању, Закона о равноправности полова, Закона о заштити
узбуњивача, Закона о условима за упућивање запослених на рад у иностранство и њиховој
заштити, других закона, колективних уговора, општих аката и уговора о раду којима се уређују
права, обавезе и одговорности запослених и послодаваца.
Поред надзора над применом закона, инспекција рада врши надзор и над применом других
прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду, техничким мерама које се
односе на безбедност и здравље на раду, стандарда и опште признатих мера у делу којим се
уређују питања из области безбедности и здравља на раду.
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Слика 3.Шематски приказ организационе структуре инспекције рада
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1.4. Управни инспекторат
Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне
самоуправе, образован Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11) у вези
са чланом 10. став 1. Закона о министарствима.
Управна инспекција врши надзор 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, Законом о
инспекцијском надзору и посебним законима.
Управна инспекција обавља 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 и слободан приступ
информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим
областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.
У оквиру управне инспекције, а за потребе обављање послова из делокруга Управног
инспектората, образован је Сектор управне инспекције, као основна унутрашња јединица.
Нарочит значај управне инспекције за примену Закона о инспекцијском надзору проистиче из
њене надлежности да врши инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о инспекцијском
надзору, којима се уређују планови инспекцијског надзора, поступак инспекцијског надзора и
службена лица овлашћена за вршење инспекцијског надзора, као и над применом смерница и
упутстава Координационе комисије, а које су од великог значаја за уједначавање поступања у
инспекцијском надзору и инспекцијске праксе.
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Слика 4.Шематски приказ организационе структуре управне инспекције

Одређени послови инспекцијског надзора из делокруга управне инспекције поверени су органима
аутономне покрајине и Града Београда. Управна инспекција врши надзор над радом ималаца
јавних овлашћења у вршењу ових поверених послова државне управе.
1.5. Санитарна инспекција
Санитарна инспекција организована је у оквиру организационе структуре Министарства здравља
и то у оквиру Сектора за инспекцијске послове као Одељење за санитарну инспекцију (члан 12.
Закона о министартвима).
У 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 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
11

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; решавање у управним стварима у првом степену, изрицање
управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; 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.
У Одељењу, одсецима односно групама за санитарни надзор обављају се послови који
обухватају: унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења поверених послова у области
санитарног надзора, 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; санитарни и здравствени надзор у областима под
санитарним надзором - непосредним увидом у поступања предузећа, установа и других правних
и физичких лица у погледу примене закона и других прописа и аката, са изрицањем управних
мера и предузимањем других мера у складу са законом; давање мишљења на планска
документа, давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичкотехничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором, решавање у
управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга Одељења.
У Одсеку и групама за санитарни надзор за гранична подручја обављају се послови који
обухватају: инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором на граници, односно на
другим местима где се врши царињење, контролу здравствене исправности животних намирница
и предмета опште употребе који се увозе, контролу путника и превозних средстава у
међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести и надзор над
спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести; решавање
у управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга одсека и група.
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Слика 5.Шематски приказ организационе структуре санитарне инспекције
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1.6. Инспекција за заштиту животне средине
Инпекција за заштиту животне средине организована је у оквиру организационе структуре
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (члан 5. Закона о министарствима)
као Сектор инспекције за заштиту животне средине.
Сектор инспекције за заштиту животне средине обавља послове који се односе на: спречавање и
контролу загађивања животне средине; заштиту и коришћење природних ресурса и добара;
заштиту од хемијског удеса код САВЕСО постројења; контролу хемикалија и биоцидних
производа, заштиту земљишта и вода од загађивања; заштиту од јонизујућих и нејонизујућих
зрачења; поступање са отпадом; прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на
свим нивоима у Републици Србији захтевима Европске Уније у циљу спровођења Препоруке
Савета Европе и Скупштине Европе о Минималним критеријумима за инспекцију заштите
животне средине; израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора; учешће у
припреми стручних основа у изради прописа; обавља и друге послове из ове области.
У Сектору инспекције за заштиту животне средине образују се уже унутрашње јединице.

Слика 6.Шематски приказ организационе структуре инспекције за заштиту животне средине
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2. ПРЕГЛЕД ОРГАНИЗАЦИЈЕ АНАЛИЗИРАНИХ ИНСПЕКЦИЈА
Табела 1. Преглед организације анализираних инспекција
Инспекција
Тржишна инспекција
Туристичка инспекција
Инспекторат за рад
Управни иснпекторат
Санитарна инспекција
Инспекција за заштиту животне
средине

Организациона структура
Сектор у саставу министарства
Сектор у саставу министарства
Орган управе у саставу министарства
Орган управе у саставу министарства
Одељење у оквиру Сектора за инспекцијске послове
Сектор у саставу министарства
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Анализа показује да не постоји јединствен начин организације инспекција, будући да су од шест
анализираних инспекција само две инспекције, и то Управни инспекторат и Инспекторат рада,
организовани као органи у саставу министарства, док се остале инспекције налазе у оквиру
организационе структуре министарства, организоване као сектори, односно одељење у оквиру
сектора.
Начин унутрашње организације рада битно утиче на квалитет рада инспекција. Наиме, добра
унутрашња организација која обезбеђује правилно управљање (добар менаџмент), координацију
и контролу рада инспекција неопходна је за адекватно извршење сваког посла, па тако и за
вршење инспекцијског надзора.
Кроз упитник али и утоку разговора са инспекцисјким органима установљено је да су потребне
промене у организационој структури инспекијцских послова, како би се створили услови за
делотворнији рад, примену савремених инспекцијских стандарда и Закона о инспекцијском
надзору. Сумарни недостаци садашње организације инспекцијских послова се огледају најпре у
следећем:

















одсуство или слаба комуникација са нормативом
потреба за унапређењем праћења стања у области надзора
потреба за унапређењем процене ризика
потреба за унапређењем планирања инспекцијског надзора
потреба за већом уједначеношћу инспекцијске праксе
по правилу, непостојање засебног интернет портала
недовољна информатичка подршка
недовољна комуникација са јавношћу
недостатак или слаба комуникација на раличитим нивоима
слаба унутрашња координација
честе промене седишта, опреме, маилова услед промене надлежности
министарстава
слаб унутрашњи надзор, унутрашња контрола и контрола квалитета
недовољна правничка подршка, посебно услед непостојање правне службе, односно
недостатак правника за заступање пред судом, управни поступак, уједначавање
инспекцијске праксе и друге правничке послове
отежано извршење и праћење извршења
потреба за више обука и стручног усавршавања

Закон о инспекцијском надзору је унео бројне новине, које се односе, пре свега, на превентивну
улогу инспекција, обавезу планирања инспекциског надзора, спровођење надзора у складу са
проценом ризика, обавезу поступања у складу са контролним листама, координација инспекција,
обавезно стручно усавршавање инспектора, јасних овлашћења у надзору над нерегистрованим
субјектима за све инспекције, јасно дефинисање права и обавеза надзираних субјеката. С тим у
вези, у току анализе од инспектора су прикупљени подаци како се сналазе са новинама, да ли су
успели да поступају у складу са њима и да ли за овакве новине, постоје посебни тимови, а који се
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тиме баве одређеним пословима и који на тај начин утичу на бољи рад инспектора, уједначену
праксу и контролу рада инспекција, односно потреби за организовањем оваквих тимова.
Треба имати у виду да често, услед недостатка институционалних капацитета и људских ресурса,
као и због обавеза које произлазе из закона и других прописа и из описа радних места,
инспектори поред послова инспекцијског надзора обављају и друге послове (састављање
годишњих извештаја о раду, прављење планова, израда прописа, израда саопштења за јавност,
заступање пред судом и др.), за шта у неким ситуацијама и нису довољно стручни или немају
довољно времена. Ово може утицати на квалитет и посвећеност поступку инспекцијског надзора.
Из анализе се може закључити да већина инспекција нема или има недовољан број
организованих тимова који обављају овакве врсте послова.
Ако кренемо пре свега од контролних листи и обавезе инспекција да сачине контролне листе из
своје области инспекцијског надзора (чл. 14 Закона о инспекцијском надзору), анализа показује
да само туристичка инспекција има посебан тим који је задужен за израду, односно контролу
квалитета контролних листи, иако израда адекватних контролних листи захтева институционално
инпекцијско знање и искуствоу области инспекцијског надзора, подобласт у оквиру те области
или за више сродних и повезаних области или подобласти у делокругу инспекције. Такође,
израђене контролне листе, односно њихову примену је потребно пратити, односно с времена на
време вршити ревизију контролних листи.

Да ли инспекција има тим/групе задужене за сачињавање, праћење
примене и ревизилних

листи
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Досадашњи квалитет управних аката инспекцијских органа де факто и де јуре има формалне и
материјалне недосатке. Примера ради, када говоримо о записницима, са формалне стране
нарочито се истиче квалитет записника о инспекцијском надзору. Наиме, за сачињавање
записника најчешће се користе средства која су се у пракси показала као јако лош медијум за
сачињавање записника. Инспекције имају проблема приликом сачињавања записника, услед
недостатка техничких услова за рад. Са материјалне стране уочава се да иснпектори недовољно
времена поклањају иновирању знања, што негативно утиче на квалитет управних аката. Све ово
за последицу има непотребно трошење ресурса, имајући у виду да се се услед недостатака врло
често не оствари сврха инспекцисјког надзора. Примeра ради, услед нејасних, нечитљивих
записника, исходи прекршајних поступака су потупо незадовољавајући.
Такође, треба имати у виду да су инспектори различитих струка и да често не познају правна
питања у мери која је потребна, да неретко немају довољно знања и времена за припрему
захтева за покретање прекршајних поступака, учешће у овим поступцима и ношење терета
доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности.а Услед тога, несавесни надзирани
субјекти, који су починили прекршај, имају већу могућност за изигравање прописа, што у
приличном броју случајева доводи до тога да криви субјекти, и поред повреде прописа, остају
некажњени због процесних недостатака. Ж
Модел захтева за покретање прекршајног поступка који је израђен у склопу Водича за примену
Закона о инспекцијском надзору који је израдио УСАИД БЕП Пројекат за боље услове пословања,
део из испита за инспектора који се тиче казнених поступака, као и обуке које су држане на ову
тему у оквиру USAID JRGA пројекта, требало би да у знатној мери унапреде стање у овој
области.
Квалитет би свакако био значајно бољи уколико би постојала организациона које би користило,
надограђивало и прилагођавало модел ових аката.
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Анализа је показала да инспекције немају тимове који би пратили и проверавали квалитет
управних аката, односно који би израђивао овакве акте, а неретко немају ни правника који својим
правним знањем и искуством може допринети квалитету управних аката. Кроз интервјуе и
упитнике уочено је да су инспектори препознали значај уједначавања праксе и да су се посветили
њеном остварењу. Но, како у оквиру инспекција не постоје посебни тимови који би се бавили
овим питањем, поставља се питање на који начин ће се иста остварити.
Обуке инспектора су нешто што захтева посебну пажњу, имајући у виду њихов значај. Законска
обавеза прописана је чланом 50. Закона о инспекцијском надзору, који прописује да инспектори и
службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора имају право и обавезу да похађају
обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора.
Анализа је међутим показала да мали број инспекција има организационе јединице које се баве
обуком инспектора.
Такође, када говоримо о менторском раду и „смени генерација“, која је неминовна када је реч о
инспекторима о којој ће касније бити више речи, забрињавајућа је чињеница да инспекције не
посвећују посебну пажњу овом проблему и да немају тимове који се тиме баве.
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+екција има тим/ групе задужене за обуке инспектора и менторски рад са

м

м кадровима

лађи

Према томе, како би се обезбедио добар инспекцијски надзор, потребно је размотрити могућност
организовања тимова за одређене послове инспекције (примера ради, поменути тим за праћење
примене и ревизију контролних листа), о чему ће бити више речи у одељку Препоруке.
Додатни проблем представља и чињеница да инспекције немају запосленог ИТ стручњака или
могућност ангажовања посебне ИТ службе. У највећем броју случајева ове послове обавља
особа запослена у ресорном министарству, која, поред инспекција, обавља послове за цело
министарство. Ова чињеница представља велики проблем имајући у виду нужност повећања
јавности рада и транспарентности инспекције, како би се побољшало превентивно деловање и
боље заштитила добра, права и легитимни интереси у делокругу инспекције.

20

Анализе које су спроведене пре доношења Закона о инспекцијском надзору указале су на то да
се надзирани субјекти жале на то да се надлежности различитих инспекција често преклапају и
да инспекција, а неретко и у оквиру исте инспекције, инспектори поступају неуједначено, као и да
различито тумаче прописе. То доводи до тога да надзирани субјкети, иако желе да послују
законито, често нису сигурни да ли поступају у складу са законом, имајући у виду различите
ставове и поступање у оквиру чак и исте инспекције. Анализа показује да инспекције немају тим
који је задужен за уједначавање праксе.
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Регионална ротација инспектора је у пракси слабо примењена. До регионалне ротације
инспектора углавном долази у случају боловања и годишњих одмора, иако је циљ регионалне
ротације потпуно другачији. Наиме, чешћа регионална ротација довела би до ефикаснијег рада
инспектора, веће размене искустава, већег поверења у рад инспектора и смањења корупције у
области инспекцијског надзора, као и уједначавања инспекцијске праксе. Проблем на који
инспектори указују када је реч о регионалној ротацији је непостојање финансијских средстава с
обзиром да таква ротација изискује велике трошкове у погледу превоза, ноћења и дневница, што
чини посебну проблематику (која се провлачи кроз све инспекцијске послове).
Примера ради Санитарна инспекција је истакла да се ротација инспектора спроводи у
Београду док је ротацију немогуће спровести у управним окрузима с обзиром на мали број
инспектора и територијалну удаљеност.
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Преглед постојања регионалне ротације анализираних инспекција:

Добар пример регионалне ротације постоји у оквиру Инспектората рада – који регионална
ротација врши када су у питању појачани инспекцијски надзори у одређеној делатности, а
приликом којих је у надзоре укључен већи број инспектора рада из различитих управних округа.
Такође, уколико има захтева, у којима запослени или њихови представници изричито
захтевају да надзор изврше инспектори рада другог округа, исти се и обављају од стране
инспектора другог одељења/одсека/групе инспекције рада
Када говоримо о начину на који се врши надзор над повереним пословима инспекцијског надзора
слика је доста шаролика. Примера ради, од анализираних инспекција само инспекција за заштиту
животне средине има формирано одељење за поверене послове које врши ову врсту надзора,
што представља добар пример организационе мере усмерене ка унапређењу стања у области
поверених послова инспекцијског надзора. Републичка инспекција за заштиту животне средине,
такође, спроводи серију консултативних састанака са инспекцијама за заштиту животне средине
јединица локалне самоуправе, које врше пооверене послове инспекцијског надзора.
Сматрамо да ће инспекцијски пслови у значајној мери бити унапређени увођењем јединственог
инспекцијског информационог система – е-Инспектор. Мишљења смо да, је потребно упоредо са
увођењем овог информационог система, начинити и одређене организационе промене за
обављање инспекцијских послова (извесна реорганизација инспекцијских послова), како би се
остварила већа делотворност рада, односно бољи учинци.
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3. ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1. Образовати инспекторате за инспекцијске и с њима повезане стручне послове, као
органа у саставу министарстава, као превасходног облике организовања
инспекцијских послова
Како би се обезбедила боља организациона структура и функционална самосталност инспекција,
а самим тим и ефикасније управљање, боља координација и контрола рада иснепкција,
мишљења смо да је целисходно и у складу са циљевима Закона о инспекцијском надзору и
Закона о државној управи образовати инспекторате, као органе у саставу министарстава,
као превасходан облик организовања инспекцијских послова. У оквиру инспектората би се
налазиле организационе јединице за спровођење послова инспекцијског надзора.
Имајући у виду рационализацију државне управе, потребно је размотрити могућност да се
поједине иснпекције међусобно повезане образују у оквиру једног Инспектората као посебни
сектори за инспекцијске послове (нпр. Тржишна инспекција и туристичка инспекција).
У правном систему Републике Србије тренутно постоји 39 инспекција у оквиру 12 министарстава.
Инспекције се налазе у ресору (саставу, оквиру или под надзором) министарстава и
организоване су у секторе, одељења, одсеке и групе или као органи у саставу (инспекторати).
Преглед инспекција на републичком нивоу
Министарство
Инспекција
1. Министарство унутрашњих
1) Сектор за ванредне ситуације – Управа за превентивну
послова
заштиту - Инспекција превентивне заштите (тзв.
Противпожарна инспекција)
2) Сектор за ванредне ситуације – Управа за цивилну
заштиту - Инспекција цивилне заштите
2. Министарство финансија
3) Пореска управа - Пореска инспекција
4) Буџетска инспекција
3. Министарство привреде

5) Дирекција за мере и драгоцене метале – Метролошка
инспекција

3. Министарство одбране

6) Инспекторат одбране – на ову инспекцију не примењује
се Закон о инспекцијском надзору

4. Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

7) Инспекција за јавне путеве
8) Инспекција за железнички саобраћај
9) Инспекција за друмски саобраћај
10) Инспекција за унутрашњу пловидбу
11) Грађевинска инспекција
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12) Републичка комунална инспекција
13) Урбанистичка инспекција

5. Министарство државне управе
и локалне самоуправе

14) Управа за транспорт опасног терета – Инспекција за
транспорт опасног терета
15) Директорат цивилног ваздухопловства (јавна агенција)
- Ваздухопловна инспекција
16) Републички геодетски завод (посебна организација) –
Геодетска инспекција
17) Управни инспекторат – Управна инспекција

18) Пољопривредна инспекција
19) Управа за заштиту биља - Фитосанитарна инспекција
(унутрашња и гранична)
20) Управа за шуме - Шумарска и ловна инспекција
21) Републичка дирекција за воде - Водна инспекција
22) Управа за ветерину - Ветеринарска инспекција
(унутрашња и гранична)
23) Инспекција за заштиту животне средине
24) Просветна инспекција
7. Министарство просвете, науке и 25) Инспекција за нуклеарну сигурност и управљање
технолошког развоја
радиоактивним отпадом – инспекција предвиђена
законом, али није основана
8. Министарство здравља
26) Санитарна инспекција
27) Здравствена инспекција
28) Инспекција за лекове и медицинска средства
6. Министарство пољопривреде и
заштите животне средине

29) Инспекције Управе за биомедицину – инспекција
предвиђена законом, али није основана
9. Министарство рударства и
енергетике

30) Електроенергетска инспекција
31) Инспекција за опрему под притиском
32) Рударско-геолошка инспекција

10. Министарство за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања

33) Инспекторат за рад – Инспекција рада
34) Инспекција социјалне заштите
35) Тржишна инспекција

11. Министарство трговине,
туризма и телекомуникација

36) Туристичка инспекција
37) Инспекција за електронске комуникације
38) Инспекција за поштански саобраћај

12. Министарство омладине и
спорта

39) Инспекција за информациону безбедност – инспекција
предвиђена законом, али није основана
40) Спортска инспекција
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Овако велики број инспекција различитих организационих структура довео је до тога да
инспекције не само у саставу различитих министарстава већ и у саставу истог министарства,
услед недостатка фунскционалне самосталности не координирају на начин како био требало, не
спроводе контролу рада инспектора, а постоје и недостаци у управљању инспекцијама, контроли
квалитета и контроли рада инспектора, као и недовољна уједначеност инспекцијске праксе.
Инспекторат, као институционални облик организовања инспекцијских послова, заступљен је у
малој мери, што сматрамо да није била интенција законодавца.
Услед честе измене структуре/састава и назива министарстава, инспекције често мењају ресорна
министарсвта којима припадају, седиште, опрему, контакт адресе, што додатно уноси додатне
трошкове, забуну и несналажење, а самим тим и сметње у комуникацији и недовољно поверење
код надзираних субјеката.
Организациона структура која одговара потребама посла, добро управљање и координација,
ефикасна контрола рада инспектора јесу битни услови за ефикасан и ефективан рад иснпекција.
Закон о државној управи (Сл. Гласник бр. „79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014 ) у члану 28. став
1. прописује да министарство може да има један или више органа управе у свом саставу (орган у
саставу) и 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. Чланом 29. истог закона прописане су врсте органа у саставу, и то:
управе, инспекторати и дирекције. Управа се 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.
С овим у вези, Закон о инспекцијском надзору у члану 3. инспекцију одређује првенствено као
орган у саставу, дакле –као инспекторат, а алтернативно организациону јединицу унутар управе.
У истом члану, Закон о инспекцијсокм надзору дефинише инспектора као службено лице са
посебним овлашћењима, обавезама и одговорностима прописаним законом, које испуњава
услове за обављање инспекцијског надзора, врши инспекцијски надзор и ужива кривичноправну
заштиту прописану законом. У члану 49. („Самосталност у раду“) Закон о инспекцијском надзору
прописује да је инспектор самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и
другим прописом и да је за свој рад лично одговоран, те да нико не сме искоришћавањем
службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница својих овлашћења, невршењем
своје дужности или на други начин онемогућавати или ометати инспектора, односно службеника
овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у обављању инспекцијског надзора и предузимању
мера и радњи на које је овлашћен.
Полазећи од одредаба Закона о државној управи и Закона о инспекцијском надзору, њиховом
смисла и разумевања интенције Законодавца, закључујемо да је интенција Законодавца таква да
се за инспекцијски надзор - превасходно и по правилу - образују инспекторати, а алтернативно –
сектори и друге организационе јединице унутар управа (органа у саставу) и министарстава, у
циљу боље организације и функционалне самосталности инспекција. ,Ово у пракси није учињено,
сем у случају Управног инспектората и Инспектората за рад, као и Инспектората одбране (који не
примењује Закон о инспекцијском надзору).
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Чланом 10. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
министарствима, посебним организацијама и службама Владе (Сл. гласник РС бр. 81/07 пречишћен текст, 69/08 , 98/12 , 87/13 ) прописано је да се Сектор образује да би вршио послове
који представљају заокружену област рада у министарству, посебној организацији, Генералном
секретаријату Владе и Управи за заједничке послове републичких органа. Ставом 2. предметне
Уредбе прописано је да Сектор може да се образује и у органу у саставу ако то налажу природа и
обим његових послова.
Чланом 16. Напред наведене Уредбе прописано је да се одељења образују да би вршила
међусобно повезане послове на којима ради најмање осморо државних службеника, или
намештеника или и једних и других заједно, док се одсек образује да би вршио међусобно сродне
послове који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност и најмање петоро
државних службеника или намештеника или и једних и других заједно.
Према нашем мишљењу, природа и обим посла инспекција је такав да оправдава образовање
инспектората, као органа у саставу министарстава, као превасходног облика
организовања инспекцијских послова.

Шематски приказ примера организационе структуре Инспектората као органа у саставу
министарства
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Образованање инспектората, као органа у саставу министарстава, као превасходног облика
организовања инспекцијских послова, односно спајање једне или више инспекција у један
инспекторат довело би до боље координације рада, уједначавања праксе, лакше сарадње и
комуникације са Координационом комисијом.
Како би се обезбедила функционалност у обављању послова, у оквиру инспектората требало би
образовати организационе јединице за вршење послова инспекцијског надзора, сектор за
заједничке и опште послове и сектор за координацију и унутрашњи надзор.
Послови организационих јединица у оквиру инспектората би се састојали у следећем:
Сектор за инспекцијски надзор – Сектор за инспекцијски надзор обављао би послове
инспекцијског надзора. У оквиру овог сектора биле би организоване организационе јединице
(одсеци или одељења) у зависности од врсте инспекција, обима посла који спроводе и броја
надзираних субјекта које покривају, као и броја запослених у истим. Такође би се у оквиру ових
сектора налазили и посебне територијалне организационе јединице.
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Сектор за заједничке и опште послове – У овом сектору обављали би се општи и заједнички
послови за све инспекције унутар инспектората. Биле би образоване посебне организационе
јединице за спровођење одговарљјућих група послова, и то:
 Организациона јединица за управно-правне послове, извршење, заступање пред судом
и инспекцијску праксу
Ова организациона јединица би обављала послове који се односе на: доношење аката којима се
дозвољава извршење (аката о извршењу), спровођење принудног извршења решења
инспектора, сачињавање и старање о објави планова извршења решења, доношење одлука о
обустави и одлагању извршења решења, послова везаних за поступке са одузетим и уклоњеним
предметима у поступку инспекцијског надзора и поступку извршења, управно-правне послове,
израду или контролу израђених решења и захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за
привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду части, иницијатива за одузимање дозвола,
лиценци или другог вида јавне сагласности, жалби на решења Прекршајног суда, одговора на
тужбе, заступање инспекцијаепред судовима, уједначавање и старање о објављивању
инспекцијске праксе, комуникацију са запосленима који обављају нормативне (регулаторне)
послове у циљу успостављања повратне спреге између припреме и примене прописа и надзора
над њиховом применом, праћење ефеката прописа, послове који се тичу усклађености закона и
других прописа и др. сродне и повезане послове. Постојање посебне организационе јединице
која би се бавила заступањем пред судом је од изузетног значаја из разлога што је из
комуникација са представницима инспекцијских органа констатовано да у великом броју
случајева инспекције немају правнике у свом тиму.
Услед непостојања посебних правних служби унутар инспекција па и непостојања правника, и
чињенице да су инспектори лица различитих струка и да често не познају право, да су необучени
за подношење прекршајних пријава, услед чега надзирани субјекти имају већу могућност за
одбрану и изигравање прописа, услед чегаа у великом броју случајева привредни субјекти и
поред повреде прописа остају некажњени због процесних недостатака, ова организациона
јединица вршила би контролу управних и других аката које сачињавају инспектори, односно
сачињавала би те акте.

 Организациона јединица за студијско-аналитичке послове, извештавање, процену
ризика и планирање
Организациона јединица за студијско-аналитичке послове, извештавање, процену ризика и
планирање би обављала послове који се односе на праћење стања у области (члан 8. Закона о
инспекцијском надзору), израду потребних анализа, годишњих извештаја о раду и др. извештаја,
процену ризика и припрему планова инспекциског надзора, припрему обавештења о планираним
контролама, о стању и ризицима у одређеним областима надзора и предузетим мерама у
вршењу надзора и управљању ризицима и др. сродне и повезане послове, изрдау, контролу и
ревизију контролних листи.
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Новине које је Закон о инспекцијском надзору увео у погледу праћења стања у области надзора,
процене ризика и планирања инспекцијског надзора, који су међусобно повезани и испреплетани,
захтева постојање посебног сектора који би био надлежан за ове врсте послова. План
инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени
ризика, захтевајући праћење стања у области инспекцијског надзора и стручна знања и искуства
у области инспекцијског надзора. Из тог разлога за ову врсту посла неопходно је организовати
одељење састављено од искусних инспектора који би могли да врше процену ризика и израду
планова иснпекцијског надзора.
Што се тиче обавеза израде и примене контролних листи, Закон је отишао корак даље те такође
прописује да су инспекције дужне да по потреби, а најмање једном годишње, инспекција
преиспитује садржину контролне листе, мења је и допуњава, како би се постигла њена ажурност
и веродостојност, ефикасна процена ризика и оцена стања законитости у области инспекцијског
надзора.
Увођење контролних листи показало се као једно од најважнијих новина Закона о инспекцијском
надзору која ће позитивно утицати на пословање привредних субјеката.
Како би се остварила сврха контролних листи потребно је да оне буду правилно израђене.
Контролне листе треба припремати тако да се прво пође од знања и искустава стечених у раду
инспекције и на терену, што даје одлучне смернице за процену ризика и утврђивање приоритета,
па их упоредити са прописима и, по потреби, допунити, а не кренути од захтева из прописа и
онда их кориговати знањем и искуством са терена. Израда адекватних контролних листи захтева
богато знање и искуство стручних лица која познају област инспекцијског надзора, подобласт у
оквиру те области или за више сродних и повезаних области или подобласти у делокругу
инспекције.
Имајући у виду да у инспекцијским органима постоје кадрови различитог знања, искуства и
схватања, ова организационе јединица била би надлежна и за сачињавање, праћење, примену и
ревизију контролних листа, а све ради остварења циља због који су контролне листе уведене.
 Организациона јединица за људске ресурсе, обуке и стручно усавршавање

Организациона јединица за људске ресурсе би обављала послове који се односе наприпрему
Правилника
о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији
радних
места
у
секторима/одељењима/одсецима, анализа стања и потреба и припрема пројекција и препорука
за унапређење стања људских ресурса у инспекцији, праћење стања у погледу попуњености
радних места према унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, припрема плана
коришћења годишњих одмора, вођење евиденција присуства на раду, припрема аката о правима,
дужностима и одговорностима запослених, вођење евиденција о стручним испитима запослених
и др.
Такође, ова организациона јединица би обављала и послове који се односе на припрему и
спровођење обука и других облика стручног усавршавања инспектора и других запослених.
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Формирање оваквог одељења у оквиру сваког Инспектората је неопходно пре свега имајући у
виду одредбу члана 50. Закона о инспекцијском надзору којим је прописано да инспектори и
службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора имају право и обавезу да похађају
обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора. Такође је
прописано да су инспекције дужне да системски и континуирано планирају обуке и друге облике
стручног усавршавања инспектора, односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског
надзора према потребама инспекције, на основу општих и посебних програма којима се одређују
облици и садржина обука и других облика стручног усавршавања.
Како би инспекције побољшале свој постојећи кадар, односно унапредиле њихове вештине и
квалификације, а уједно радиле и на стварању стручног новог кадра младих инспектора имајући у
виду „смену генерација“ која следи, од изузетног значаја јесте одржавање континуираних обука и
тренинга за инспекторе како у области примене нове регулативе тако и у области развоја
људских ресурса уопште, што захтева постојање посебне организационе јединице која би била
задужена за обуке и стручно усавршавање.
Ова организациона јединица пратила би, пре свега, потребу за организовањем обука,
идентификовало инспекторе који би такве обуке похађали и предаваче/тренере који би обуке
држали, разматрало теме/области које захтевају додатно обучавање иснпектора, и у складу са
тим континуирано организовало обуке инспектора. Такође је потребно да инспектори буду
консултовани приликом прављења планова обука, односно имати у виду њихове предлоге и
потребе како би се унапредила знања и вештине инспектора.
Ова организациона јединица би такође била задужена и за менторски рад са млађим кадровима,
односно распоређивање ментора (инспектора), који пре тога морају бити обучени за менторски
рад. Ово имајући у виду чињеницу да је тренутни профил инспектора такав да је велики број пред
пензијом (преко 50 година старости) и да се ускоро очекује прилив нових кадрова, тзв. „ смена
генерација“. Потребно је да инспекције раде на креирању доброг кадра младих инспектора на тај
начин што би пренеле своје искуство са странкама, квалитетно их поучиле инспекцијским
вештинама, методима, техникама, и начину комуникације са надзираним субјектима и
подносиоцима иницијатива.
 Организациона јединица за финансије,
послове

комуникацију с јавношћу и информатичке

Ова организациона јединица би обављала послове који се односе наекономско-финансијске
послове, праћење и евидентирање јавних прихода (новчане казне, приход од извршења мера,
административне таксе), припрема, праћење извршења финансијског плана, праћење наплате
трошкова извршења решења, планирање јавне набавке, припрему и спровођење поступка јавних
набавки, организацију семинара, информативних и едукативних трибина, консултативних
састанака и других скупова, организацију медијских кампања, објаву важећих прописа,
инспекцијске праксе, аката о примени прописа, планова инспекцијског надзора, годишњих
извештаја, саопштења за јавност и других докумената и информација, анкете и истраживања
јавног мнења, друге облике комуникације са јавношћу, мере и провере које се предузимају у
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циљу потпуности и ажурности података у информационом систему и друге информатичке
послове, послове техничке и комуникационе подршке и друге сродне и повезане послове.
Сектор за координацију и унутрашњи надзор
Ова организациона јединица би обављала послове који се односе на координацију инспекцијског
надзора унутар инспектората, координацију инспекцијског надзора републичке инспекције са
инспекцијама јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине које обављају поверене
послове инспекцијскиг надзора, координацију и сарадњу са другим инспекцијама и органима,
надзор над радом инспектора и надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених
послова инспекцијског надзора.
Закон уводи јасна овлашћења инспектора, те с тим у вези постоји потреба надзора односно
контроле вршења ових овлашћења. Непостојање адекватних санкција, у случају неиспуњења
обавезе, доводи до немогућности имплементације одређених одредби чиме се њихова сврха
доводи у питање. Анализом је утврђено да мали број инспекција спроводи контролу рада
инспектора, и да поред великог броја притужби на рад инспектора, мали број поступака буде
покренут или окончан, а степен утврђене одговорности низак.
У прилог овоме говори и члан 54. Закона о инспекцијском надзору којим је прописано да ради
обезбеђења и контроле законитости у вршењу послова инспекцијског надзора, укључујући
поверене послове инспекцијског надзора, у оквиру министарства може се образовати унутрашња
организациона јединица или овластити одређени државни службеници за вршење послова
унутрашње контроле инспекције. Закон такође прописује да унутрашња контрола инспекције
поступа на основу представки физичких и правних лица, поводом писаних обраћања инспектора.
Како би се обезбедио правилан рад иснпектора, неопходно је вршити континуиран надзор над
њиховим радом, праћен адекватним мерама. Ова организациона јединица била би надлежна за
предузимање радњи на отклањању и спречавању појаве корупције и других видова
противвправног и несавесног обављања радних дужности инспектора, примање жалбе и
притужбе на рад инспектора, вођење истраге и припремање извештаје о истрагама покренутим
против инспектора или по пријавама, вођење евиденције повреде прописа у раду и понашању
инспектора.
У оквиру организационе јединице која обавља послове унутрашње контроле целисходно је имати
службеника (повереника) за етику. Службеник (повереник) за етику би обављао послове који се
односе на припрему и примену процедура, мера и поступања којима се обезбеђује интегритет
инспекције и промовишу етички стандарди и инспекцијска култура. Овај службеник би био
овлашћен да: учествује у припреми и спровођењу плана интегритета; прати примену Кодекса
етике; даје савете како би се обезбедило правилно, савесно и етичко поступање инспекције
(савети који се тичу сукоба интереса, послова који су неспојиви са службеном дужношћу, изузећа
у поступку, непристрасности и објективности у раду, етичких дилема и др.); иницира, предлаже и
предузима превентивне и корективне мере у циљу спречавања, сузбијања и отклањања
неправилног и неетичког понашања и поступања од стране инспекције; учествује у организацији
обука на тему законитог и етичког поступања и понашања, сузбијања неправилности и превара;
учествује у процени ризика од корупције и поступања и понашања које није спојиво са
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инспекцијском службом, као и у остваривању права узбуњивача на заштиту; спроводи истраге
како би се утврдило да ли је у одређеним случајевима поступано савесно, правилно и етички;
остварује увид у садржину притужби и поступање по њима и припрема извештаје о томе, са
одговарајућим препорукама; подноси руководиоцу иницијативе за покретање дисциплинских
поступака; предлаже корективне мере након уочених и процесуираних неправилности,
мањкавости процедура, политика и процеса, слабе организационе културе инспекције; упућује
писмена упозорења и прати поступање након ових упозорења, сарађује са Агенцијом за борбу
против корупције и обавља друге сродне и повезане послове.
Имајући у виду да су одређени послови у области инспекцијског надзора поверени органима
аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе неопходно је да се спроводи континуиран
надзор над радом ималаца јавних овлашћења у вршењу ових поверених послова државне
управе, што захтева постојање посебне организационе јединице, која би се бавила овом врстом
унутрашњег надзора. На тај начин остварује се пуна сврха инспекције као надзорног органа,
према Закону о државној управи, обезбеђује одговорност и осигурава квалитет у вршењу
поверених послова.
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ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ИНСПЕКЦИЈА

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРЕДЛОГА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ АНАЛИЗИРАНИХ
ИНСПЕКЦИЈА КАО ИНСПЕКТОРАТА КАО ОРГАНА У САСТАВУ МИНИСТАРТСТВА
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Инспекторат тржишне и туристичке инспекције
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Инспекторат рада
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Управни инспекторат
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Инспекторат за заштиту животне средине
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Инспекторат здравља
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2. Увођење посебних тимова за обављање одређених послова којима се утиче на
делотворнији инспекцисјки надзор
Како би се обезбедила адекватна примена прописа и олакшао рад инспекција, неопходно је у
оквиру инспекција организовати тимове који би били задужени за одређене инспекцијске послове,
који у знатној мери утичу на кввалитет инспекцијског надзора.
Један од тих тимова би, свакако, би тим за уједначавање праксе инспекција,праћење ефеката
прописа, услађеност закона и др. прописа
Бројне анализе које су спроведене пре доношења Закона о инспекцијском надзору указале су на
то да се надзирани субјекти често жале на то да се надлежности различитих инспекција често
преклапају и да инспекција, а неретко и у оквиру исте инспекције, инспектори поступају
неуједначено, као и да различито тумаче прописе. То доводи до тога да надзирани субјекти, иако
желе да послују законито врло често нису сигурни да ли поступају у складу са законом имајући у
виду различите ставове и поступање у оквиру чак и исте инспекције.
Новине које је донео овај закон (нпр. већа транспарентност рада, боља координација, увођење
Координационе комисије) значајно утичу на отклањање ових проблема. Међутим, како би се
постогла уједначеност праксе и тиме олакшао рад како инспекцијама тако и надзираним
субјектима, неопходно је размотрити могућност образовања групе/тима у оквиру инспекцисјког
органа који ће се бавити уједначавањем праксе на тај начин што ће пратити рад инспекције,
контролисати одлуке које доносе, давати упутства и предлоге и учествовати у тумачењу нејасних
одредаба закона, доносити ставове у случају правних празнина, и на тај начин олакшати рад
инспекторима.
Поред тога, овај тим би се бавио и праћењем ефеката прописа, усклађеност закона и др. прописа
имајући у виду честу измену прописа.
Овај тим требало би да континуирано сарађује са нормативом Министарства имајући у виду да
може да има значајну улогу у изради Нацрта прописа, будући да може да укаже на недостатке и
проблеме који су у пракси уочени, а који најчешће нису ни препознати од стране оних који
прописе израђују. Овај тим био би повратна спрега између инспекција и нормативе будући да
иста недостаје готово у свим инспекцијама, на тај начин што би указивао на отворена питања у
примени прописа, потреби за унапређењем одређених питања, до саме сарадње на изради
прописа.
3. Увести регионалну ротацију инспектора
Како би се обезбедио ефикаснији рад инспекција и повећало поверење надзираних субјеката у
рад иснпекцијских служби, смањила могућност корупције, неопходно је успоставити регионалну
ротацију инспектора, која је у пракси слабо примењива. Регионална ротација представља
40

превентивну меру за смањење корупције, као и меру која повољно утиче на уједначавање
инспекцијске праксе.
Регионалну ротацију не би требало везивати за одсуство инспектора, већ исту спроводити
континуирано у свим областима инспекцијског надзора, наравно у границама расположивих
ресурса.
Регионална ротација је неопходна у свим службама где запослени доносе одлуке, имају
дискрециона овлашћења и где су у сталном контакту са странкама. Регионална ротација доводи
до већег поверења надзираних субјеката, унапређења професионалности и објективности, а
такође пружа могућност инспекторима да размењују знања и искуства о различитим чињеницама.

4. Поверавање стручних послова инспекције лицима из приватног сектора
Једно од основних проблема на који инсепктори свакоднево указују јесте недостатак капацитета,
односно недовољан број инспектора у односу на обим и сложеност посла, ширину области
надзора и велики број надзираних субјеката.
Имајући у виду рационализацију државне управе и немогућност запошљавања нових људи, а са
друге стране забрињавајућу чињеницу да је просечна старост инспектора 55 година и да је
велики број њих ускоро пред пензију, потребно је пронаћи алтернативу те сходно томе
размотрити поверавање стручних послова инспекције лицима из приватног сектора.
У прилог овоме говори и чињеница да постоји потенцијални сукоб интереса и могућност
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 надзирани
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 (да би „заштитио“ колегу), пренебрегне тај пропуст,
недостатак или неправилност. Тада се тежи да све што је неправилно остане унутар инспекцијске
професије, што није и не може бити легитимно.
Како би се отлонили наведени проблеми, а укупан процес убрзао и учинио ефикаснијим и
јефтинијим, један од регулаторних модела за решавање ових питања је законско овлашћивање
субјеката из приватног сектора да обављају стручне послове инспекције, са неопходношћу да ти
субјекти прибаве лиценцу за обављање ових послова, као и да буду осигурани за случај
професионалне грешке (осигурање од професионалне одговорности), чиме се покривају ризици
од нестручног поступања. Поверавање обављања ових послова лиценцираним субјектима из
приватног сектора је генерални тренд у регулаторном решавању оваквих и сличних проблема.
Чланом 137. став 2. Устава Републике Србије утврђено је да се поједина јавна овлашћења могу
законом поверити и предузећима, установама, организацијама и појединцима. Закон утврђује у
члану 48. став 3. системски законски основ за поверавање послова провере испуњености услова
за почетак рада и обављање делатности лицима из приватног сектора, као и других стручних
послова инспекције, предвиђајући да се лицу које није службеник, посебним законом може
поверити вршење појединих стручних послова инспекције.
Свакако, у случају поверавања послова неопходно је спроводити управни надзор од стране
ресорног министарства над радом ових лица, сходно одредбама Закона о државној управи
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(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10). Сагласно члану 47. Закона о државној управи,
орган државне управе.
Примери регулаторног поверавања стручних послова инспекције
Један од примера поверавања стручних послова инспекције лиценцираним лицима из приватног
сектора је решење из измена и допуна Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.
111/09 и 20/15), утврђено у члану 80. овог закона. Према овом члану, надзор над испуњеношћу
прописаних услова и мера заштите од пожара у току грађења објекта, уместо инспектора
превентивне заштите („противпожарног инспектора“), 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.
Такође као пример може се навести 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 („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12).
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