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Сарадња и координација инспекција, правна помоћ
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон
и 95/18) у члану 5. уређује сарадњу инспекције са другим органима, имаоцима јавних
овлашћења и правним и физичким лицима. Прописано је да сарадња надлежне инспекције
са другим органима државне управе, органима аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, правосудним и другим државним органима и другим заинтересованим
органима и организацијама остварује се у складу са надлежностима инспекције и облицима
сарадње утврђеним прописима о државној управи и посебним законима. Сарадња,
нарочито, обухвата међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и
заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски надзор. Надлежна инспекција у
обављању послова из свог делокруга усклађује планове инспекцијског надзора и свог рада,
размењује податке, предлаже предузимање заједничких мера и активности од значаја за
обављање послова инспекцијског надзора и на други начин сарађује са другим
инспекцијама и субјектима са јавним овлашћењима који врше посебне облике надзора и
контроле - ради обављања обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора
Чланом 11. овог закона прописано је да се повећање свеобухватности и
делотворности инспекцијског надзора и избегавања преклапања и непотребног понављања
инспекцијског надзора обезбеђује кроз међусобну сарадњу у утврђивању програма рада и
сарадњу у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора. Сарадња
у поступку вршења инспекцијског надзора остварује се нарочито: ако је одређена област
или питање предмет инспекцијског надзора више инспекција; када је потребно да више
инспекција истовремено врше инспекцијски надзор према истом субјекту (заједнички
инспекцијски надзор); ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и
здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет;
ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката;
када се оцени да се надзор на тај начин може извршити брже и са што мање трошкова и
губитка времена за надзираног субјекта и инспекторе. Заједнички инспекцијски надзор
врши се: ради спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи,
имовину веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет; кад је ризик
код надзираног субјекта висок или критичан; ради предузимања хитних мера које не трпе
одлагање; због сложености инспекцијског надзора или значаја спречавања или отклањања
незаконитости, односно штетних последица; када се тиме добија на брзини надзора, уштеди
трошкова и смањењу губитка времена надзираног субјекта и инспектора; ради провере
представке која је у делокругу две или више инспекција; ради спречавања обављања
делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката која је у делокругу две или
више инспекција, и у другим случајевима када је то одређено.
Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010,
99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон) у члану 66. уређује послове из делокруга више органа
државне управе, прописивањем да послом из делокруга два или више органа државне
управе управља онај орган државне управе у чијем делокругу је претежни део посла.
Закон о инспекцијском надзру у члану 30. уређује поступање инспекције у погледу
делатности или активности надзираног субјекта која је у делокругу друге инспекције. У
ставу 1. овог члана прописано је да ако инспектор нађе да је надзирани субјекат повредио
закон или други пропис чију примену надзире друга инспекција, дужан је да, према свом
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знању и искуству, о стању које је затекао састави записник, којег без одлагања прослеђује
инспекцији у чијем делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани
субјекат, као и другом надлежном органу и Координационој комисији, ради предузимања
радњи и мера из делокруга те инспекције, односно вршења заједничког инспекцијског
надзора или сарадње у обављању послова. Ставом 3. истог члана прописано је да инспектор
који уочи да је у погледу обављања делатности или вршења активности надзираног субјекта
која је у делокругу друге инспекције неопходно предузети хитне мере ради спречавања или
отклањања опасности по живот или здравље људи, имовину веће вредности, животну
средину или биљни или животињски свет, о затеченом стању, без одлагања, обавештава
инспекцију у чијем делокругу је делатност коју обавља или активност коју врши надзирани
субјекат и сектор који обавља послове који се односе на ванредне ситуације у оквиру
министарства надлежног за унутрашње послове, који предузимају одговарајуће радње и
мере за спречавање настанка штетне последице.
Чланом 117. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је да орган који води поступак, по
службеној дужности или на предлог странке, може да одлучи да се доказни поступак изведе
пред замољеним органом, ако је извођење доказа пред органом који води поступак
неизводљиво или скопчано са несразмерним трошковима или великим губитком времена.
Орган који пружа правну помоћ не може, у оквиру пружања правне помоћи, да доноси
одлуку уместо органа коме се пружа правна помоћ. Правна помоћ ограничава се на
спровођење радњи у поступку, где је најважније извођење доказа (увиђај - теренски надзор,
саслушање сведока, саслушање странке, увид у исправе и др.), док се утврђивање
чињеничног стања на основу доказа ради доношења одлуке у управном поступку у складу
са прописима, односно ради предузимања управних мера и доношења одлуке о иницирању
прекршајног поступка, односно издавања прекршајног налога или иницирања поступка за
друго кажњиво дело препушта органу коме је правна помоћ пружена.
У случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера
спроводи се хитан заједнички инспекцијски надзор. Он укључује, поред санитарне
инспекције, која управља овим надзором, комуналне инспекције и комуналне милиције, као
органа надзора и контроле којима су поверени послови у овој области, и друге инспекције
– републичке инспекције и инспекције којима су поверени послови републичких
инспекција, у оваквом усклађеном инспекцијском надзору, у складу са 24. Закона о јавном
здрављу („Службени гласник РС“, број 15/2016), чланом 5. став 2, чланом 11. и чланом 30.
ст.1. и 3. Закона о инспекцијском надзору и чланом 117. Закона о општем управном
поступку. Јединица локалне самоуправе у случају у случају проглашења епидемије од већег
епидемиолошког значаја ширих размера дужна је да обезбеди примену плана заједничког
надзора комуналне инспекције и комуналне милиције. Сагласно члану 11. став 3. Закона о
инспекцијском надзору, заједнички инспекцијски надзор врши се, између осталог: ради
спречавања или отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи; кад је ризик
код надзираног субјекта висок или критичан; ради предузимања хитних мера које не трпе
одлагање; због сложености инспекцијског надзора или значаја спречавања или отклањања
незаконитости, односно штетних последица; када се тиме добија на брзини надзора, уштеди
трошкова и смањењу губитка времена надзираног субјекта и инспектора; ради провере
представке која је у делокругу две или више инспекција.
У складу са чланом 51. став 2. Закона о државној управи, орган државне управе
(овде: Министарство здравља – санитарна инспекција) задржава и после поверавања
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послова државне управе одговорност за њихово извршавање, док у складу са чл. 47. и 55.
тог закона, у својству надзороног органа државне управе, врши надзор над радом ималаца
јавних овлашћења (овде: јединица локалне самоуправе – комуналне инспекције и
комуналне милиције) у вршењу поверених послова инспекцијског надзора и контроле, као
поверених послова државне управе. Сагласно члану 12. став 12. Закона о инспекцијском
надзору, 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, врши
републичка инспекција. Према томе, Министарство здравља – санитарна инспекција
координира и врши надзор над извршавањем послова надзора и контроле поверених овим
законом јединицама локалне самоуправе, које их обављају преко комуналне инспекције и
комуналне милиције.
Према члану 47. Закона о државној управи (Општа овлашћења у вршењу надзора
над радом), орган државне управе, поступајући као надзорни орган (овде: Министарство
здравља – санитарна инспекција), 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.
У складу са чланом 40. Закона о државној управи и чланом 12. став 11. Закона о
инспекцијском надзору, на територији управног округа, начелник управног округа обавља
послове из свог делокруга у погледу унапређења координације инспекција и делотворности
инспекцијског надзора.
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране пружају помоћ
Министарству здравља у границама својих надлежности у спровођењу мера инспекцијског
надзора, као и при спровођењу других мера прописаних овим законом. Пружање помоћи
ових министарстава другим органима, овде инспекцијским, односно надзорно-контролним
органима, ближе је прописана је Закон о инспекцијском надзору, Законом о полицији и
Законом о одбрани. Тако, Закон о инспекцијском надзору у члану 5. ст. 7. и 8. прописује,
поред осталог, да ако се у вези са вршењем инспекцијског надзора основано очекује да
надзирани субјекат пружи отпор или се он пружи и инспектору онемогућава или битно
отежава вршење инспекцијског надзора, инспектор може да захтева помоћ полиције, а
полиција инспекцији пружај помоћ у складу са Законом о полицији.
Полицијска помоћ уређена је у чл. 53 – 55. Закона о полицији. У члану 54. ст. 1. и 2.
тог закона уређено је подношење писаног захтева полицији за пружање помоћи, а у ставу
овог члана да се у хитним случајевима овај захтев може поднети и усмено, уз достављање
писаног захтева у року од 48 часова. Начелник полицијске управе, односно начелник
полицијске станице одлучује о ангажовању полиције и о обиму и начину пружања помоћи
у спровођењу извршења и о томе благовремено обавештава подносиоца захтева. Пре
почетка спровођења извршења, полиција је дужна да упозори извршеника или друга
присутна лица да ће употребити средства принуде против њих ако буду ометала или
спречавала извршење.
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Јединица локалне самоуправе дужна је да периодично, на недељном нивоу, а по
потреби и чешће, Министарству здравља доставља извештаје о спроведеном надзору,
контролама и предузетим мерама из заједничког надзора и контроле комуналне инспекције
и комуналне милиције.

Надлежност санитарне инспекције
Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр. 125/2004) у члану 6. тачка
1) прописује да је област заштите становништва од заразних болести - област која подлеже
санитарном надзору. Чланом 14. овог закона прописано је да у области заштите
становништва од заразних болести санитарни инспектор овлашћен је да врши надзор над
спровођењем прописаних мера ради спречавања појаве, сузбијања, елиминације и
искорењивања заразних болести, као и да предузима друге мере и радње одређене посебним
законом којим се уређује та област.
Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.
15/16, 68/20 и 136/20) у члану 73. став 1. прописује да инспекцијски надзор над применом
овог закона и других прописа и општих аката којима се уређује област заштите
становништва од заразних болести врши министарство надлежно за послове здравља, преко
санитарних инспектора. У вршењу инспекцијског надзора из става 1. овог члана, санитарни
инспектор има право и дужност да нареди предузимање прописаних мера и других радњи у
складу са законом, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са законом.
Према члану 75. овог закона, мере утврђене у члану 73. став 2. тач. 1) до 15) и члану
74. став 2. тач. 1) до 4) овог закона, одређују се решењем санитарног инспектора у управном
поступку. Предузимање изузетно хитних мера ради отклањања непосредне опасности по
живот и здравље људи, санитарни инспектор може наредити и усменим решењем, у складу
са законом. Усмено решење уноси се у записник о извршеном санитарном надзору. У складу
са чланом 145. став 1. Закона о општем управном поступку, усмено решење доноси се кад
се предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се обезбедио јавни ред и мир и јавна
безбедност или отклонила непосредна опасност по живот или здравље људи или имовину,
а чланом 37. став 3. Закона о инспекцијском надзору да, изузетно, инспектор може мере
наложити изрицањем усменог решења, када оцени да се на тај начин отклања непосредна
опасност по живот и здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни
или животињски свет. Закон о општем управном поступку у члану 145. став 2. прописује да
на захтев странке, ако је поднет у року од 60 дана од доношења усменог решења, орган мора
да изради и достави странци писмено решење у року од осам дана од постављања захтева,
док Закон о инспекцијском надзору у члану 37. став 4. прописује нешто другачије правило
– да је, у случају налагања мера и радњи усменим решењем, инспектор дужан да без
одлагања сачини службену белешку о наложеној мери, као и да у року од три дана од дана
изрицања усменог решења, донесе писано решење. Сагласно одредбама посебних закона,
члану 39. став 3. Закона о инспекцијском надзору и члану 155. став 2. Закона о општем
управном поступку, жалба против решења којим се изричу управне мере не одлаже његово
извршење. Чланом 201. Закона о општем управном поступку уређено је извршење усменог
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решења, прописивањем да усмено решење може да се изврши одмах, без доношења решења
о извршењу.
Против решења санитарног инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана
од дана достављања решења, која не одлаже извршење тог решења. По жалби против
решења санитарног инспектора одлучује министар, а то решење је коначно у управном
поступку.
Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС“, бр. 151/2020 ... 69/2021 – даље: Уредба), која је донета на основу
члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести, прописане су
одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих
мера.
Наредбама министра здравља употпуњене су и ближе уређене противепидемијске
мере за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID19.
Законом о заштити становништва од заразних болести и Уредбом прописани су
прекршаји за повреду обавеза и мера прописаних ради сузбијања епидемије заразне
болести.
Такође, Кривични законик ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр.,
107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019) у члану
248. прописује кривично дело „Непоступање по здравственим прописима за време
епидемије“, које чини онај ко за време епидемије какве опасне заразне болести не поступа
по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за њено сузбијање или
спречавање. За ово кривично дело запрећена је новчана казна или казна затвор у трајању до
три године.

Поступање инспекција које учествују у усклађеним координираним инспекцијским надзорима и пружају
правну помоћ санитарној инспекцији
За инспекције које учествују у усклађеним - координираним инспекцијским
надзорима, којима управља санитарна инспекција, налазимо да се уподобљавају органу који
пружа правну помоћ из члана 117. Закона о општем управном поступку (замољени органи).
Ове инспекције у усклађеним - координираним инспекцијским надзорима доказе у циљу
утврђивања придржавања прописаних противепидемијских мера, о чему сачињавају
записник, који потом достављају санитарној инспекцији, као инспекцији у чијем делокругу
су питања из записника.
Како је напред указано, инспекције које учествују у усклађеним - координираним
инспекцијским надзорима и пружају правну помоћ санитарној инспекцији не могу, у том
поступању, да доносе одлуку уместо санитарне инспекције, као органа коме се пружа
правна помоћ. Правна помоћ ограничава се на спровођење доказних радњи у поступку –
извођење доказа.
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Руководилац инспекције која учествује у усклађеним - координираним
инспекцијским надзорима и пружа правну помоћ санитарној инспекцији или друго лице
које је руководилац инспекције овластио у налогу за инспекцијски надзор утврђује предмет
надзора као онај предмет који је, у складу са посебним прописима, у делокругу те
инспекције и односи се на надзираног субјекта, односно надзирани објекат (нпр. провера
придржавања прописаног радног времена објекта) и као проверу придржавања прописаних
противепидемијских мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у оквиру усклађеног координираног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији.
Ако је неопходно да у усклађеним - координираним инспекцијским надзорима и
пружању правне помоћи санитарној инспекцији, републичка инспекција преузме, ради веће
ефикасности и остварења циља надзора, послове инспекцијског надзора који су поверени
јединици локалне самоуправе, републичка инспекција то чини у складу са чланом 56. став
1. Закона о државној управи, којим је прописано да је надзорни орган државне управе (овде:
републичка инспекција) дужан да непосредно изврши поверени посао ако би неизвршење
посла могло да изазове штетне последице по, између осталог, живот или здравље људи, уз
одговарајуће одредбе посебног закона – ако постоје.
О учињеним радњама и изведеним доказима у провери придржавања прописаних
противепидемијских мера, инспекција која учествује у усклађеним - координираним
инспекцијским надзорима и пружа правну помоћ санитарној инспекцији сачињава
записник.
Записник који је сачинила инспекција која пружа правну помоћ, а који се доставља
санитарној инспекцији, требало би да садржи и идентификационе податке о надзираном
субјекту и објекту, као и о одговорном лицу у правном лицу, односно објекту, те податке
неопходне за подношење захтева за покретање прекршајног поступка.

Поступање санитарне инспекције након пријема записника
од друге инспекције која јој пружа правну помоћ
Санитарна инспекција, након што добије записник од друге инспекције у коме је
констатована повреда прописаних противепидемијских мера, односно прописаних обавеза
и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2, не изриче управне мере непосредно на основу тог записника, осим ако нису испуњени
услови за доношење ус,еног решења, нити подноси непосредно на основу овог примљеног
записника захтев за покретање прекршајног поступка, код основане сумње да је извршен
прекршај, него је потребно да спроведе сопствени поступак инспекцијског надзора у коме
ће сачинити записник и на основу њега, када утврди, односно потврди основану сумњу на
постојање прекршаја, подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
Санитарна инспекција поводом записника достављеног од друге инспекције
сачињава сопствени записник. Закон о општем управном поступку у члану 63. став 1.
прописује да се записник саставља о усменој расправи, другој важнијој радњи у поступку и
о важнијим усменим изјавама странака, других учесника у поступку и трећих лица. Закон о
инспекцијском надзору у члану 35. став 1. прописује да инспектор сачињава записник о
инспекцијском надзору. Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/2013,
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13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) у члану 179. став 2. као
овлашћене подносиоце захтева за покретање прекршајног поступка одређује, поред осталог,
инспекторе у надзору над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени. Према
томе, у складу са одредбама Закона инспекцијском надзору и Закона о општем управном
поступку, у вези са Законом о прекршајима, записник се саставља за важније радње у
поступку, где засигурно спада и утврђивање незаконитости, односно неправилности и
пропуста за који постоји основана сумња да је прекршај, тј. откривање прекршаја у
поступку инспекцијског надзора и његово писано бележење ради доказивања у
прекршајном поступку.
Инспекцијски надзор, који санитарна инспекција спроводи поводом записника друге
инспекције, не мора да значи излазак инспектора на терен (теренски надзор), јер овај надзор
може бити у целини канцеларијски и извршио би се увидом у записник који је доставила
друга инспекција, као и, по потреби, увидом у податке који се воде у службеним
евиденцијама, те, по потреби, утврђивањем општепознатих чињеница и чињеница које су
познате санитарној инспекцији, односно Министарству здравља. Ово извођење доказа и
утврђивање чињеница санитарна инспекција констатује у свом записнику, на основу кога
изриче управне мере и подноси захтев за покретање прекршајног поступка, када утврђено
чињенично стање пружа основ за то, а свој записник и примљени записник друге инспекције
приложиће захтеву који подноси прекршајном суду као доказе. Према томе, схватање смо
да је потребно да, у процесном смислу, санитарна инспекција изведе доказ увидом у јавну
исправу - записник друге инспекције и утврди чињенице које ће констатовати у свом
записнику. Зависно од конкретних околности и потребе утврђивања чињеница за доношење
одлуке, санитарни инспектор, дакле, може да изврши увид и у податке који се воде у
службеним евиденцијама, као и да утврди општепознате чињенице и чињенице које су
познате тој инспекцији, односно том органу. Разумемо да је потребно да инспекција овако
поступи како би се испуниле процесне претпоставке и у свему осигурала правна ваљаност
- законитост доказа у прекршајном поступку. Да ли ће, поред канцеларијског, бити потребан
и теренски надзор, односно још неке радње доказивања, које уместо непосредног
одлучивања у складу са чланом 104. Закона о општем управном поступку изискују вођење
испитног поступка у складу са чланом 106. став 1. Закона о општем управном поступку,
којим је прописано да се испитни поступак води 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, зависи од тога да ли има сврхе и потребе да инспектор у оваквим случајевима
спроводи теренски надзор. Модел записника о канцеларијском инспекцијском надзору
санитарне инспекције, који је састављен поводом записника достављеног од друге
инспекције/другог органа даје се у прилогу овог упутства (Прилог 4).
Сагласно изложеном, канцеларијски инспекцијски надзор санитарне инспекције
поводом достављеног записника друге инспекције може се спровести у поступку
непосредног одучивања, у коме се од странке се не узима изјава и не води испитни поступак,
односно без изјашњавања странке, у складу са чланом 104. и чланом 11. став 2. Закона о
општем управном поступку. Тим одредбама је, између осталог, прописано да орган може
непосредно да одлучи о управној ствари 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, односно ако чињенично стање може да се утврди на
основу података из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради заштите
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њених права и правних интереса, као и да се у поступку непосредног одлучивања од странке
не узима изјава и не води испитни поступак, те да се без претходног изјашњавања странке
може одлучити само када је то законом дозвољено. Такође смо мишљења да се налог за
инспекцијски надзор, када се издаје, може доставити надзираном субјекту истовремено са
записником који се сачињава поводом достављеног записника друге инспекције. Налазимо
да санитарна инспекција поступа на овај начин с обзиром да је друга инспекција претходно
покренула и спровела поступак теренског инспекцијског надзора, у коме је учествовао и
изјаснио се надзирани субјекат и у коме је та инспекција предузела потребне радње у
поступку, извела доказе и нашла да је надзирани субјекат повредио закон, односно други
пропис чију примену не надзире та инспекција, па је о стању које је затекла саставила
записник, којег је доставила санитарној инспекцији, ради предузимања радњи и мера из
делокруга ове инспекције. Алтернативно, поступак би се спровео без налога за
инспекцијски надзор, када је то у складу са чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском
надзору, зависно од предмета инспекцијског надзора и конкретних околности, у ком случају
би се то навело у записнику.
Налазимо да је записник друге инспекције инспектор примио у складу са чланом 30.
Закона о инспекцијском надзору у вези са смислом члана 117. Закона о општем управном
поступку, а цени га као доказ - јавну исправу у коју врши увид, у складу са чланом 118.
Закона о општем управном поступку. Чланом 118. став 1. Закона о општем управном
поступку прописано је да је јавна исправа - исправа коју је у прописаном облику издао
орган, у границама своје надлежности. Записник који је доставила друга инспекција у
складу са чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору испуњава ове услове
прописане за јавну исправу, јер је друга инспекција, на основу овог члана, надлежна да
састави записник (акт у прописаном облику) са налазом да је надзирани субјекат повредио
закон или други пропис чију примену надзире инспекција у чијем делокругу је делатност
коју обавља или активност коју врши надзирани субјекат. Овим одредбама, према томе,
направљена је разлика између надлежности и делокруга инспекција.
Инспектор би у свом записнику навео да одређује извођење доказа увидом у јавну
исправу - записник друге инспекције, тј. читањем записника са одговарајућим
идентификационим елементима и подацима и увидом у прилоге ако их записник садржи,
након чега би сажето препричао које чињенице утврђује на основу тог записника, као јавне
исправе која доказује оно што се у њој утврђује, сагласно члану 118. став 2. Закона о општем
управном поступку. У записнику би инспектор навео и чињенице утврђене увидом у
податке који се воде у службеним евиденцијама, као и утврђене општепознате чињенице и
чињенице које су познате тој инспекцији, односно том органу, ако их је предузео, односно
уутврдио ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, те одредио мере за
отклањање незаконитости, ако из налаже овим записником.
Будући да, сагласно члану 63. став 4. Закона о општем управном поступку, записник
који је сачињен сагласно пропису представља јавну исправу и доказ о току и садржини
предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на које је стављена примедба,
инспектор би ваљало да претходно прибави информацију од инспекције која доставља
записник да ли је надзирани субјекат ставио примедбе на записник и ако јесте - да ли се
примедбе односе и на део садржине записника у његовом делокругу, да ли је одлучено по
тим примедбама и како је одлучено.
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Надлежност комуналне инспекције и комуналне милиције
Ради повећања личне одговорности грађана, привредних и других субјеката у
сузбијању и спречавању ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV2, последњим изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС“, број 136/20) прописана је лична заштита од инфекције у члану
46а, као и надзор и контрола над спровођењем и прекршаји за повреде тих обавеза. Лична
заштита од инфекције у члану 2. тачка 19) овог закона одређена је као дужност сваког
појединца да предузима мере личне заштите сопственог здравља и живота у складу са
природом болести, а услед непридржавања којих може доћи до угрожавања здравља и
живота других лица од заразне болести. Мере личне заштите од инфекције подразумевају
такво чињење или уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег
здравља и живота од заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења
личних заштитних средстава у складу са природом болести, одређено понашање у
затвореном и/или на отвореном простору, на јавним и приватним окупљањима и друге
прописане мере личне заштите којим се спречава или сузбија ширење заразне болести.
Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у којима бораве друга
лица, дужни су да предузму радње и активности ради примене ових мера личне заштите од
инфекције, као и да одреде лице одговорно за непосредну примену тих мера. Утврђено је да
су мере личне заштите од инфекције усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и
живота од заразне болести, у време проглашене епидемије, дужна да примењују сва лица, у
складу са прописима.
Контролу спровођења мера личне заштите, према члану 46а став 4. Закона о заштити
становништва од заразних болести, врши санитарна инспекција, која је надлежна за
инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и општих аката којима се
уређује област заштите становништва од заразних болести, а у случају епидемије заразних
болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, поред санитарне инспекције,
контролу спровођења мера личне заштите врше и комунална инспекција и комунална
милиција, у складу са овим законом, као поверене послове.
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 46a став 5. предвиђа да
мере личне заштите од инфекције, врсту личних заштитних средстава, простор, објекте и
услове коришћења тих средстава, обавезе физичких и правних лица која обављају делатност
или која користе или бораве у тим објектима, односно простору, начин вршења контроле и
друга питања од значаја за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или
сузбијања ширења заразне болести, прописује Влада. У том погледу, Влада је донела
Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 73. став 1. прописује да
инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и општих аката којима се
уређује област заштите становништва од заразних болести врши министарство надлежно за
послове здравља, преко санитарних инспектора. У вршењу инспекцијског надзора,
санитарни инспектор има право и дужност да нареди предузимање прописаних мера и
других радњи у складу са законом, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело, односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у
складу са законом, те да изда прекршајни налог [члан 73. став 1. тач. 1), 14) и 16)].
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 73. ст. 3-8. уређује
инспекцијски надзор и контролу над применом мера личне заштите од инфекције у случају
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проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, што представља
појаву тешких клиничких облика заразних болести и/или смрти од заразне болести, при
чему постоји опасност од настанка тежих економских и друштвених последица,
прекограничног преношења болести, као и поновну појаву случајева одстрањене или
искорењене заразне болести, а што одговара обележјима заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2. У том случају инспекцијски надзор, поред санитарне
инспекције, која је матично надлежна за контролу спровођења мера личне заштите, као
поверени посао органа државне управе врши и јединица локалне самоуправе преко
комуналне инспекције, а у јединицама локалне самоуправе у којима је образована служба
комуналне милиције, контрола над применом ових мера врши се и преко комуналне
милиције.
Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном
болешћу1, коју је донела Влада на основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва
од заразних болести, проглашена је болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2
заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију, а
Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-192, коју је донео министар
здравља на основу члана 6. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести,
проглашена је епидемија заразне болести COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког
значаја – за територију Републике Србије.
Забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору, ради
спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и радно
време и просторна ограничења за време неповољне епидемиолошке ситуације током
трајања заразне болести COVID-19 уређени су наредбама о забрани окупљања у Републици
Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору и о радном времену и
просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања
заразне болести COVID-19.
Делокругу комуналне инспекције, за кога можемо рећи да је доста широк и разуђен,
обухватајући изворне и поверене послове и произлазећи из већег броја закона и нарочито
одлука јединице локалне самоуправе, којима се уређује разноврсна материја, према томе,
придодата је нова надлежност из круга поверених послова у области заштите становништва
од заразних болести, у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја
ширих размера, као поверени посао санитарног инспекцијског надзора.

Планирани и непланирани надзори и контроле
Описани послови надзора и контроле санитарне инспекције, комуналне инспекције
и комуналне милиције над применом противепидемијских мера могу се спроводити као
планирани (редовни) и као непланирани (ванредни). По природи ствари, када се ради о
планирању ових надзора и контрола, барем када је реч о 2020. години, у питању је
оперативно планирање. У том смислу, Закон о инспекцијскм надзору у члану 9. став 4.
прописује да када се у току реализације годишњег плана инспекцијског надзора промене
околности на основу којих је процењен ризик и сачињен план, инспекција усклађује
1
2

„Службени гласник РС“, бр. 23/20 ... 116/20
„Службени гласник РС“, број 37/20
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процену ризика и план инспекцијског надзора са новонасталим околностима, а у члану 10.
став 2. прописује да се годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне
(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. Планирање послова
комуналне милиције уређено је чланом 12. Закона о комуналној милицији. Оперативне
планове за поједине активности и акције комуналне милиције сачињава сама комунална
милиција (њен начелник или шеф организационе јединице).
Ако нису у питању планирани надзори и контроле, ради се о ванредним надзорима
и контролама. Поступак надзора и контроле над применом мера личне заштите од
инфекције у склопу прописаних противепидемијских мера, који се врши као ванредан или
као планиран у оперативном плану, је непосредан и теренски, а погодан је да буде и циљани.
Овај инспекцијски надзор је подобан да се спроводи без обавештавања о предстојећем
инспекцијском надзору, у складу са разлозима утврђеним у члану 17. став 4. Закона о
инспекцијском надзору, а ако је ванредан - и без налога за инспекцијски надзор, у складу са
чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору.
Члан 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору прописује да је ванредан
инспекцијски надзор могућ и без налога за инспекцијски надзор, када то захтевају, поред
осталог, разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље
људи, што се образлаже у записнику о инспекцијском надзору. Такође, налог за
инспекцијски надзор представља акт о покретању управног поступка из члана 90. Закона о
општем управном поступку, при чему је ставом 3. овог члана прописано да се акт о
покретању поступка не доноси ако орган доноси усмено решење (члан 143. овог закона,
којим је прописано да се усмено решење доноси кад се предузимају хитне мере у јавном
интересу, да би се, поред осталог, отклонила непосредна опасност по живот или здравље
људи), што је сагласно члану 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору. Према томе,
ванредни инспекцијски надзор у коме је неопходно хитно, неодложно поступање ради
заштите здравља становништва почиње, односно може почети без налога за инспекцијски
надзор. Но, имајући у виду потребе организације, евиденције и координације рада и
праћења ефеката надзора, инспекцијски надзор комуналне инспекција може започети и по
налогу општег типа (генерални налог), који је одредивог типа и садржи одговарајуће
познате информације од значаја за одређење субјеката и објеката код којих и у којима ће се
вршити надзор и може се издати за одређени временски период (нпр. за одређени месец, тј.
на месечном нивоу), а важио би за све надзоре тог типа у том периоду, са предметом надзора
који за комуналну инспекцију проистиче из члана 46а Закона о заштити становништва од
заразних болести, а може започети и по усменом налогу руководиоца, односно лица које он
овласти, што би инспектор писано забележио (службена белешка, закључак у спису, наводи
у записнику).
У том смислу, предмет надзора комуналне инспекције у овом погледу може да се
састоји само у провери придржавања мера личне заштите од инфекције (циљани надзор)
или да обухвати и друге провере и радње из делокруга ове инспекције.

Овлашћења и дужности у поступку
Комунални инспектори у вршењу послова инспекцијског надзора поверених овим
законом имају иста овлашћења и дужности као (републички) санитарни инспектори,
сагласно члану 51. став 1. Закона о државној управи, којим је прописано да при вршењу
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поверених послова државне управе имаоци јавних овлашћења имају иста права и дужности
као органи државне управе. Иста овлашћења и дужности као (републички) санитарни
инспектори имају и комунални милиционари, наравно, не у оквиру вршења инспекцијског
надзора, јер не врше инспекциски надзор као што то чине комунлни инспектори, него у
оквиру обављања контроле у вршењу послова комуналне милиције, у складу са цитираним
одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести, чланом 10. Закона о
комуналној милицији и чланом 4. став 9. Закона о инспекцијском надзору.
Иако су и комуналној инспекцији и комуналној милицији Законом о заштити
стаовништва од заразних болести поверени послови надзора и контроле над применом мера
личне заштите од инфекције и, сагласно цитираним законим одредбама, имају иста
овлашења и дужности као (републички) санитарни инспектори, ипак постоје разлике у
процесном смислу у поступању ове две службе, односно ове две врсте службених лица.
Комунална инспекција, наиме, води поступак инспекцијског надзора, као посебан управни
поступак, што укључује сачињавање записника и доношење решења којим се изричу
управне мере, а које, изузетно, може бити и у усменом облику. Мере за отклањање
незаконитости и неправилности (корективне мере), по правилу, инспектор прво налаже
записнички, па ако надзирани субјекат не би поступио по њима, тада доноси решење којим
их налаже, у складу са чланом 27. ст. 1 – 4. Закона о инспекцијском надзору. Међутим, у
складу са ставом 5. овог члана, инспектор може без одлагања донети решење којим изриче
мере за отклањање незаконитости, без претходног указивања на незаконитост и остављања
рока за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза,
ако то налаже неопходност предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања
непосредне опасности по, између осталог, живот или здравље људи, који разлози се могу
применити у надзору над применом мера личне заштите од инфекције према Закону о
заштити становништва од заразних болести. Мере наредбе и забране комунални инспектор,
у сваком случају, изриче решењем (члан 28. Закона о инспекцијскм надзору).
За разлику од комуналне инспекције, комунална милиција изузетно може бити
овлашћена на вођење управног поступка и доношење решења, у складу са чланом 18. став
3. Закона о комуналној милицији, којим је прописано да, када је законом овлашћен на
доношење решења, комунални милиционар примењује одредбе закона о општем управном
поступку или другог закона којим је овлашћен за доношење решења. Законом о заштити
становништва од заразних болести комунална милиција није овлашћена, односно обавезана
на вођење управног поступка и доношење решења, тако да она у контроли над применом
овог закона не сачињава записник и не доноси решење. Утврђене чињенице и повреде
прописа, које чине прекршај, комунални милицинар констатује у службеној белешци и
прекршајном налогу, одакле се утврђује чињенични опис прекршаја – повреда прописаних
обавеза које дају правно обележје прекршаја, са обавезним навођењем места, времена и
начина извршења, те коме прилаже, односно у коме наводи доказе за прекршај
(фотографије, видео запис, очевици и др).
Овлашћења инспектора ради утврђивања чињеница прописана су у члану 21. Закона
о инспекцијском надзору и чл. 116 – 135. Закона о општем управном поступку, којима се
уређује доказивање.
Имајући у виду да је у питању теренски надзор и контрола, који се врши на лицу
места и састоји се од непосредног увида у објекте, опрему, затечена лица, у складу са
чланом 7. став 2. Закона о инспекцијском надзору, користи се увиђај као доказно средство.
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Увиђај се изводи када је ради утврђивања неке чињенице потребно непосредно опажање
овлашћеног службеног лица (члан 133. став 1. Закона о општем управном поступку).
Сврсихсодно је и коришћење фото и видео записа, који би се приложили записнику
и прекршајном налогу. Чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору
прописано је да је инспектор овлашћен да ради утврђивања чињеница фотографише и
сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су предмет надзора.
Чланом 133. став 4. Закона о општем управном поступку прописано је да овлашћено
службено лице може наложити да се снима цео увиђај или његов део, а снимак се прилаже
записнику. Законом о комуналној милицији у члану 25. уређено је аудио и видео снимање,
прописивањем у ст. 1. и 2. да комунална милиција врши аудио и видео снимање јавног
места, ради обављања комунално-милицијских послова, коришћењем опреме за видео
акустичке снимке и фотографисање, те да ради, између осталог, примене комуналномилицијских овлашћења, откривања и расветљавања прекршаја, комунална милиција може
вршити аудио и видео снимање.
Сведоци и изјава странке, као доказна средства у поступку, уређени су чланом 21.
Закона о инспекцијском надзору и чл. 124 – 127. и чланом 134. Закона о општем управном
поступку.
Овлашћења комуналног милиционара предвиђена су чланом 18. Закона о комуналној
милицији и уређена наредним члановим овог закона. У обављању послова комуналне
милиције, комунални милиционар има, поред осталог, следећа овлашћења која се односе на
утврђивање чињеница: провера идентитета, довођење, заустављање и преглед лица,
предмета и возила, привремено одузимање предмета, аудио и видео снимање, прикупљање
обавештења.
Основне противепидемијске мере обухватају обавезу ношења заштитних маски,
дезинфекцију, одржавање међусобног растојања, прописивање ограниченог радног времена
угоститељских и других објеката у којим се окупљају људи, одређивање лица које је
одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних
правних лица и предузетника који имају до троје запослених.
Илустрација правилног ношења личне заштитне маске, тако да маска прекрива
уста, нос и браду
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Пример обавештења о обавезама у објекту у погледу противепидемијских мера

Мере које службена лица изричу и предузимају
Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр.
15/16, 68/20 и 136/20) у члану 73. став 1. прописује да инспекцијски надзор над применом
овог закона и других прописа и општих аката којима се уређује област заштите
становништва од заразних болести врши министарство надлежно за послове здравља, преко
санитарних инспектора. У вршењу инспекцијског надзора из става 1. овог члана, санитарни
инспектор има право и дужност да нареди предузимање прописаних мера и других радњи у
складу са законом, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са законом.
Према члану 75. овог закона, мере утврђене у члану 73. став 2. тач. 1) до 15) и члану
74. став 2. тач. 1) до 4) овог закона, одређују се решењем санитарног инспектора у управном
поступку. Предузимање изузетно хитних мера ради отклањања непосредне опасности по
живот и здравље људи, санитарни инспектор може наредити и усменим решењем, у складу
са законом, које се уноси у записник о извршеном санитарном надзору.
Закон о заштити становништва од заразних болести утврђује да у овом
инспекцијском надзору комунални инспектор има овлашћења из прописа којима се уређује
инспекцијски надзор, чиме се превасходно упућује на управне мере које инспектор изриче,
иницирање поступака за кажњиво дело (казнене мере и радње) и друге мере и радње на које
је инспектор овлашћен, у складу са чл. 25 – 29. и чланом 42. Закона о инспекцијском надзору
у вези са одредбама Закона о општем управном поступку.
Овлашћења комуналног милиционара предвиђена су чланом 18. Закона о комуналној
милицији и уређена наредним члановим овог закона. У обављању послова комуналне
милиције, комунални милиционар, поред процесних овлашћења и овлашћења која се односе
на уутврђивање чињеница, има и овлашћење на давања упозорења и усменог наређења, као
и на употребу средстава принуде и друга овлашћења у складу са законом.
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Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и здравља
људи, односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од
већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно
прописима, инспекцијски органи из овог члана, као и комунални милиционар, могу усмено
у складу са законом да нареде мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање
послова утврђених, односно поверених овим законом, а нарочито:
● да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења
прописаних мера;
● да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до
кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.
На линији овлашћења санитарног инспектора на доношења усменог решења којим
се изричу наведене мере наредбе, постоји истоветно овлашћење комуналног инспектора и
комуналног милиционара, који имају иста права и дужности као санитарни инспектор у
вршењу поверених послова надзора и контроле.
Такође, чланом 140. Закона о општем управном поступку прописано је да се решење
доноси у писаном облику (електронски или папирни документ), а изузетно у усменом
облику, а у складу са чланом 143. став 1. овог закона, усмено решење доноси се кад се
предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се, поред осталог, отклонила непосредна
опасност по живот или здравље људи, док је чланом 37. став 3. Закона о инспекцијском
надзору прописано да, изузетно, инспектор може мере наложити изрицањем усменог
решења, када оцени да се на тај начин отклања непосредна опасност по живот и здравље
људи, поред осталог. Закон о општем управном поступку у члану 145. став 2. прописује да
на захтев странке, ако је поднет у року од 60 дана од доношења усменог решења, орган мора
да изради и достави странци писмено решење у року од осам дана од постављања захтева,
док Закон о инспекцијском надзору, који је посебан закон у односу на Закон о општем
управном поступку и има предност (првенство) у примени у односу на тај општи закон, у
члану 37. став 4. прописује нешто другачије правило – да је, у случају налагања мера и
радњи усменим решењем, инспектор дужан да без одлагања сачини службену белешку о
наложеној мери, као и да у року од три дана од дана изрицања усменог решења, донесе
писано решење. Чланом 201. Закона о општем управном поступку уређено је извршење
усменог решења, прописивањем да усмено решење може да се изврши одмах, без доношења
решења о извршењу.
Против решења санитарног инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана
од дана достављања решења, која не одлаже извршење тог решења. По жалби против
решења санитарног инспектора одлучује министар надлежан за послове здравља, а то
решење је коначно у управном поступку. Против тог решења може се поднети тужба којом
се покреће управни спор. Ова правила која важе за решење санитарног инспектора важе и
за решење комуналног инспектора донето у вршењу поверених послова санитарне
инспекције, јер комунални инспектор има иста овлашћења и дужности као санитарни
инспектор у вршењу поверених послова санитарне инспекције.
Овлашћење усменог наређења комуналног милиционара утврђено је у члану 18. став
1. тачка 2) Закона о комуналној милицији, те уређено у члану 20, којим је у ст. 1. и 2.
прописано да комунални милиционар усменим наређењем издаје обавезна упутства и
забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из
делокруга комуналне милиције, а лице којем је издато усмено наређење дужно је да одмах
по њему поступи.
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Закон о заштити становништва од заразних болести је, својом систематиком и
дикцијом, нарочито истакао казнена (репресивна) овлашћења комуналног инспектора и
комуналног милиционара да у надзору и контроли над применом овог закона изда
прекршајног налог и поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка.
Подношење кривичне пријаве јавном тужиоцу због основане сумње на извршење
кривичног дела „Непоступање по здравственим прописима за време епидемије“ из члана
248. 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) представља опште овлашћење
и дужност комуналног инспектора у непосредној вези са вршењем службе, у складу са
чланом 280. став 1. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
101/11, 121/12, 32/13, 45/1, 55/14 и 35/19) и чланом 42. став 1. Закона о инспекцијском
надзору, а која се овим законом додатно утврђује, док овлашћења на издавање прекршајног
налога и подношење захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном
суду произлазе из новоустановљене надлежности вршења инспекцијског надзора над
применом мера личне заштите од инфекције из члана 46а Закона у случају проглашења
епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, а у складу са чл. 169. и 179.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/19 и
91/19 - др. закон) и чланом 42. став 1. Закона о инспекцијском надзору. Сагласно члану 168.
став 1. Закона о прекршајима, прекршајни налог се издаје када је за прекршај законом или
другим прописом од прекршајних санкција предвиђена само новчана казна у фиксном
износу, који услов је испуњен прописивањем новог члана 85а Закона.
Чланом 10. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19)
одређени су послови комуналне милиције. Између осталог, у ставу 1, након набрајања
основних послова које обавља комунална милиција, у тачки 10) предвиђено је да комунална
милиција обавља и друге послове, у складу са законом, где спадају и поверени послови
контроле примене мера личне заштите од инфекције у случају проглашења епидемије од
већег епидемиолошког значаја ширих размера. Поред општег овлашћења и дужности
комуналног милиционара на подношење кривичне пријаве, као и на подношење захтева за
покретање прекршајног поступка, које произлази из новоустановљене надлежности вршења
контроле над применом мера личне заштите од инфекције, у складу са напред поменутим
законским одредбама, за овлашћење издавања прекршајног налога комуналном
милиционару неопходно је изричито овлашћење у посебном закону (или другом пропису
или општом акту јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 18. став 2. Закона о
комуналној милицији, а који законски услов је овде задовољен.

Прекршајни налог
Чланом 85а Закона о заштити становништва од заразних болести прописан је нови
прекршај за повреду обавеза у погледу мера личне заштите од инфекције. Запрећене су
новчане казне у фиксном износу, за које се издаје прекршајни налог, и то у максималном
(највећем) законом дозвољеном износу за правно лице, одговорно лице у правном лицу и
предузетника, у складу са чланом 39. став 2. Закона о прекршајима.
Прописано је да ће се новчаном казном у износу од 300.000 динара казнити за
прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне
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заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера,
супротно члану 46а став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести. За овај
прекршај казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара, а одговорно
лице у правном лицу - новчаном казном у износу од 50.000 динара.
Даље, прописано је да ће се новчаном казном у износу од 30.000 динара казнити за
прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди
непосредну примену тих мера, што је супротно члану 46а став 2. овог закона.
Што се тиче физичких лица, прописана је новчана казна у износу од 5.000 динара
(као и за прекршај из Чланом 9б Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести
COVID-19), којом ће се казнити за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне
заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време
проглашене епидемије, што је противно члану 46а став 3. овог закона.
За прекршај из члана 85а Закона о заштити становништва од заразних болести,
санитарни инспектор, комунални инспектор и комунални милиционар овлашћени су, дакле,
да издају прекршајни налог. Прекршајни налог, који је уређен Законом о прекршајима,
заменио је некадашње мандатне казне. Прекршајни налог се издаје када је за прекршај
законом или другим прописом од прекршајних санкција предвиђена само новчана казна у
фиксном износу, како је то учињено у члану 85а Закона о заштити становништа од заразних
болести. За прекршаје за које се издаје прекршајни налог не може се поднети захтев за
покретање прекршајног поступка, који се подноси надлежном прекршајном суду када је
прописана новчана казна у распону („од – до“).
Чланом 169. тач. 1) и 3) Закона о прекршајима прописано је да ће овлашћени орган,
односно овлашћено лице издати прекршајни налог уколико је прекршај из његове
надлежности открио, између осталог, непосредним опажањем овлашћеног службеног лица
приликом контроле, надзора и прегледа, односно приликом инспекцијског или другог
надзора прегледом документације, просторија и робе или на други законом прописан начин.
Садржина прекршајног налога уређена је Законом о прекршајима, у чл. 170. и 171.
Прекршајни налог садржи, поред осталог:
✔ чињенични опис радње из које произилази правно обележје прекршаја, као и време
и место извршења прекршаја;
✔ правну квалификацију прекршаја;
✔ изречену новчану казну;
✔ упутство о начину плаћања новчане казне са одговарајућим рачуном на који треба
да се уплата изврши;
✔ поуке и упозорења лицу против кога је издат прекршајни налог;
✔ да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог.
Образац прекршајног налога прописан је Правилником о обрасцу прекршајног
налога („Службени гласник РС“, број 13/14), који је донео министар надлежан за послове
правосуђа (министар правде), на основу овлашћења из члана 171. став 3. Закона о
прекршајима.
Прекршајни налог се може издати и у електронској форми. На израду, форму,
копирање, оверу, доставу и чување прекршајног налога издатог у електронској форми
примењује се закон који уређује електронски документ.
Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:
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✔ да се лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року
од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне
ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне;
✔ да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за
прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре
поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне;
✔ да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за
прекршај има право да у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе
захтев за судско одлучивање;
✔ да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања
новчане казне утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају
да затражи судско одлучивање, а суд утврди да је одговоран за прекршај;
✔ да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам дана од
дана пријема ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати
новчану казну или не захтева судско одлучивање;
✔ да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења
изречене новчане казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене
решењем о принудној наплати;
✔ да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против
кога је издат прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора
или радом у јавном интересу.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне. Ако лице против кога је
издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога не плати
изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан. Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да
новчана казна није плаћена овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да
изречену новчану казну унесе у регистар и спроведе поступак извршења у складу са
Законом о прекршајима. Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити
одговорност за прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога
ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне.
Лице против кога је издат прекршајни налог уколико не прихвата своју одговорност може
надлежном суду у року од осам дана од пријема прекршајног налога, лично или путем
поште, да достави потписан прекршајни налог, који под овим условима представља захтев
за судско одлучивање о прекршајном налогу. Лице против кога је издат прекршајни налог
достављањем захтева за судско одлучивање надлежном суду стиче својство окривљеног у
прекршајном поступку.

Радна група Координационе комисије
На иницијативу Владе, на ванредној 40. седници Координационе комисије за
инспекцијски надзор, одржане 23. октобра 2020. године, образована је Радна група за
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координацију републичких инспекција ради примене мера за спречавање ширења заразне
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, са задатком усклађивања, координације
и унапређења инспекцијског надзора у области јавног здравља и поводом питања
инспекцијског надзора којa се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2.
У координацију инспекцијских надзора примарно су укључене следеће републичке
инспекције:
1. Санитарна инспекција (Министарство здравља);
2. Туристичка
инспекција
(Министарство
трговине,
туризма
и
телекомуникација);
3. Тржишна инспекција (Министарство трговине, туризма и телекомуникација);
4. Ветеринарска инспекција (Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде);
5. Пореска управа/инспекција (Министарство финансија);
6. Инспекција рада (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања);
7. Инспекција друмског саобраћаја (Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре);
8. Инспекција безбедности пловидбе (Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре);
9. Министарство унутрашњих послова;
10. Пољопривредна инспекција (Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде);
11. Спортска инспекција (Министарство омладине и спорта).
У рад Радне групе су, поред републичких инспекција, укључене комунална
инспекција и милиција, као службе јединица локалне самоуправе које врше поверене
послове надзора и контроле.
Предмет поступања других инспекција у оквиру усклађених и координираних
инспекцијских надзора, којима управља санитарна инспекција, односи се на:
1) надзор над применом противепидемијских и сродних мера или на други предмет
надзора одређене инспекције, а који је у делокругу те инспекције, у складу са
одредбама посебног закона и прописа донетог на основу закона;
2) проверу примене противепидемијских мера прописаних Законом о заштити
становништва од заразних болести, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19 и Наредбом министра здравља, у оквиру надлежности,
сарадње, усклађивања и координације инспекцијског надзора, у складу са чланом 24.
Закона о јавном здрављу и чланом 5. став 2. и чл. 11. и 12. Закона о инспекцијском
надзору, односно
3) спровођење радњи у циљу провере примене противепидемијских мера прописаних
и извођење доказа том правцу у склопу поступања инспекције у погледу делатности
или активности надзираног субјекта која је у делокругу санитарне инспекције, у
складу са чланом 30. ст. 1. и 3. Закона о инспекцијском надзору, односно пружања
правне помоћи санитарној инспекцији, у складу са чланом 117. Закона о општем
управном поступку;
Ради обављања задатака ове радне хгрупе, припремљено је одговарајуће Стручнометодолошко упутство.
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Инспекције, односно надлежни органи су у рад Радне групе укључени на основу
замолнице за извођење доказа пред замољеним органом, односно за пружање правне
помоћи у управним стварима, у складу са чланом 117. Закона о општем управном поступку.
У поступању републичких инспекција у оквиру усклађених и координираних
инспекцијских надзора, којима управља санитарна инспекција, односно пружања правне
помоћи санитарној инспекцији, укључена је и координација и надзор над радом инспекција
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, које обављају поверене послове
инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције, за које сврхе је припремљено
Упутство о методологији и координацији рада начелника управних округа и јединица
локалних самоуправа на сузбијању ширења вируса COVID-19.
Након доношења измена и допуна Закона о заштити становништав од заразних
болести, Национална академија за јавну управу, у сарадњи са Министарством здравља,
Министарством државне управе и локалне самоуправе и Јединицом за подршку
Координационој комисији за инспекцијски надзор, организовала је on-linе обуку свих
комуналних инспектора, комуналних милиционара и других службених лица укључених у
спровођење надзора и контроле над применом прописа, како би се обезбедио потребан ниво
знања и разумевања прописа о заштити становништва од заразних болести и повезаних
закона и других прописа, њихова једнообразна примена у пракси, те унапређење вештина
комуникације службених лица која врше надзор и контролу.
Полазник по завршетку обуке:
- Разликује врсте мера за заштиту становништва од заразних болести;
- Познаје овлашћења и дужности надлежних органа у вршењу надзора и контроле;
- Разликује врсте прекршаја и новчаних казни;
- Распознаје ситуације примене ефикасних техника асертивне комуникације са
прекршиоцима мера и користи технике конструктивног разрешавања конфликата;
- Правилно утврђује чињенице у вези са применом мера личне заштите од инфекције;
- Исправно сачињава записник и прекршајни налог;
- Правилно надзире примену Закона о изменама и допунама Закона о заштити
становништва од заразних болести.
Процена ризика за непоштовање противепидемијских мера се односи на следеће објекте
и догађаје:
- Већи угоститељски објекати (ресторани, сплавови, клубови),
- Окупљања људи на организованим концертима на отвореном и затвореном
простору, вашарима, сајмовима
- Окупљања људи на спортским догађајима
- Сале за изнајмљивање, свадбе, рођендани, сахране
- Објекти туризма који пружају услуге конгресног туризма (хотели, конгресни центри,
мотели и сл.)
- Тржни центри
- Велики трговински ланци и друге продавнице
- Пијаце на отвореном и затвореном простору
- Објекти и средства јавног саобраћаја
- Објекти за лепоту и негу тела
- Теретане, фитнес и спа центри
- Производни погони
- Приватни простори
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Mетодологија рада подразумева координацију рада републичких инспекција са
радом инспекција јединица локалних самоуправа и другим државним органима на нивоу
управних округа и града Београда.
Заједнички инспекцијски надзор се спроводи на основу утврђеног Ходограма, који
је сачињен као образац извештајне табеле и представља смерницу за израду оперативних
планова заједничких активности на територији управних округа и града Београда. Због
степена ризика и важности предузимања хитних мера и заједничких акција, извештаје о
поступању и предузетим активностима, начелници управних округа и секретар
Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију са
грађанима града Београда достављају руководиоцу, заменику руководиоца и секретару
Радне групе, као и Јединици за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор,
и то дневни Извештај о спроведеном надзору на нивоу округа и града Београда и недељни
извештај о спроведеном надзору за сваку јединицу локалне самоуправе. Извештај о
поступању и предузетим активностима на целој територији Републике Србије се, преко
Радне груп, доставља на дневном и недељном нивоу Генералном секретаријату Владе.
Секретар Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и
координацију односа са грађанима за територију града Београда, односно свих градских
општина, спроводи координацију свих републичких инспекција, комуналне инспекције и
милиције, као и инспекција градских општина.
Секретар врши избор објеката и догађаја за надзор који су поменутим упутством
одређени као високоризични, а на основу модела ходограма и степена процењеног
епидемиолошког ризика, те сачињава план надзора, за лију реализацију се користе
расположиви људски и материјални ресурси града Београда.
Извештаје о поступању и предузетим активностима секретар доставља руководиоцу,
заменику руководиоца и секретару Радне групе, као и Јединици за подршку
Координационој комисији за инспекцијски надзор, и то дневни извештај о спроведеном
надзору на нивоу града Београда. Ова иззвештај приказује све надзоре на дневном нивоу
за све републичке инспекције, комуналну инспекцију и комуналну милицију, као и остале
инспекције градских општина. Подноси се до 10 часова текућег дана за претходни дан
(односи се и на радне дане и дане викенда). Уз дневну извештајну табелу се доставља и
табела са објектима којима је забрањено обављање делатности.
Начелници управних округа у координацији са председницима општина (шеф
кризног штаба) и начелницима јединица локалних самоуправа врше избор објеката и
догађаја за надзор који су поменутим упутством одређени као високоризични, а на основу
модела ходограма и степена процењеног епидемиолошког ризика, те саачињавају планове
заједничких акција за сваку јединицу локалне самоуправе. За реализацију плана користе се
расположиви људски и материјални ресурси на нивоу управних округа.
Руководилац организационе јединице санитарне инспекције за територију управног
округа даје сагласност на недељни план надзора, уз могућност измене према актуелним
епидемиолошким околностима и предлозима представника других републичких
инспекција.
Извештаје о поступању и предузетим активностима на територијама јединица
локалних самоуправа, начелници управних округа достављају руководиоцу, заменику
руководиоца и секретару Радне групе, као и Јединици за подршку Координационој
комисији за инспекцијски надзор, и то:
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дневни извештај о спроведеном надзору на нивоу округа, који приказује све надзоре
на дневном нивоу за све јединице локалних самоуправа које се налазе у том
управном округу. Све републичке инспекције и инспекције јединица локалних
самоуправа достављају дневне извештаје начелнику управног округа на чијој
територији се налази та јединица локалне самоураве у којој се врши надзор. Извештај
се подноси до 10 часова текућег дана за претходни дан (односи се и на радне дане и
дане викенда).
● недељни извештај о спроведеном надзору за сваку јединицу локалне самоуправе на
територији управног округа. Извештај приказује све надзоре на недељном нивоу за
сваку јединицу локалне самоуправе које се налазе у том управном округу, а подноси
се до 10 часова у понедељак за претходну недељу (односи се на све дане од
понедељка-недеље).
●

Мишљења поводом питања из инспекцијске праксе
● Када инспектор у надзору утврди да одређени објекат чији рад није дозвољен - ради,
за шта је прописан прекршај правног лица и одговорног лица у правном лицу, за који
је инспектор овлашћен да изда прекршајни налог, при чему су затечени запослени у
објекту изјавили да раде зато што им је директор привредног друштва у чијем склопу
послује овај објекат тако наредио, ком одговорном лицу, поред правног лца,
инспектор издаје прекршајни налог?
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука
УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) у члану 17. став 1. прописује да за прекршај могу да
одговарају физичко лице, предузетник, правно лице и одговорно лице у правном лицу
(субјекти прекршајне одговорности). У члану 30. став 1. овај закон утврђује да се
одговорним лицем, у смислу овог закона, сматра лице коме су у правном лицу поверени
одређени послови који се односе на управљање, пословање или процес рада, као и лице које
у државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши
одређене дужности. Запослени, односно радници у одређеном објекту који послује у оквиру
привредног друштва нису одговорна лица. Из питања произлази да је, на основу изведених
доказа, инспектор утврдио да су запослени у објекту радили по наредби директора, који је
одговорно лице, а не по сопственом нахођењу, што је и логично и животно, чиме је
директор, који је одговорно лице, и то основно одговорно лице у правном лицу, које је
задужно за законитост пословања правног лица, прекршајно одговоран и њему инспектор,
поред правног лица, издаје прекршајни налог. Чланом 168. став 3. Закона о прекршајима
прописано је да се за сваког учиниоца прекршаја издаје посебан прекршајни налог.
Прекршајна одговорност правног лица заснива се на члану 27. став 2. тачка 1) Закона
о прекршајима, којим је прописано да је правно лице одговорно за прекршај и када орган
управљања донесе противправну одлуку или налог којим је омогућено извршење прекршаја
или одговорно лице нареди лицу да изврши прекршај.
Ако постоји пословођа објекта или с њим изједначено лице у објекту, у складу са
систематизацијом и организацијом послова, односно општим актом, или друго лица које
фактички организује рад у објекту и фактички су му поверена овлашћења која се односе на
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пословање или процес рада у објекту, чиме је оно непосредно одговорно лице, овде
произлазе и елементи прекршајне неодговорности тог лица, у складу са чланом 30. став 2.
Закона о прекршајима, јер је то одговорно лице поступало на основу наређења другог
одговорног лица – директора, које је више у хијерархији управљања у правном лицу. Тим
одредбама прописано је да 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.
Ако постоји пословођа објекта или с њим изједначено лице, односно лице које има
фактички поверена овлашћења која се односе на пословање или процес рада у објекту,
инспектор би, према нашем мишљењу, ради потпуности изведених доказа и утврђених
чињеница, требало да га приликом узимања изјаве пита да ли је, након добијеног наређења,
указао директору да није дозвољен рад објекта и да је тиме могуће извршење прекршаја.
Ово је потребно проверити у складу са другим делом одредбе члана 30. став 2. Закона о
прекршајима, који за прекршајну недоговорност одговорног лица које је ниже у хијерархији
управљања тражи, поред наређења вишег одговорног лица, и да је предузело све радње које
је на основу закона, другог прописа или акта било дужно да предузме да би спречило
извршење прекршаја.
Ако општим актом привредног друштва није порписано које су то радње које је
одговорно лице у објекту било дужно да предузме да би спречило извршење прекршаја,
узор за поступање које би било исправно може се потражити у одредбама Закона о
државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
("Службени гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон). У члану 18.
ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима прописано је да је државни службеник дужан
да изврши усмени налог претпостављеног, изузев кад сматра да је налог супротан
прописима, правилима струке или да његово извршење може да проузрокује штету, што
саопштава претпостављеном. Налог који претпостављени понови у писменом облику
државни службеник дужан је да изврши и о томе писмено обавести руководиоца. Државни
службеник дужан је да одбије извршење усменог или писменог налога ако би оно
представљало кажњиво дело и да о томе писмено обавести руководиоца, односно орган који
надзире рад државног органа ако је налог издао руководилац.
Према томе, у члану 30. став 2. Закона о прекршајима ради се о искључењу
прекршајне одговорности одговорног лица у правном лицу по основу противправне наредбе
претпостављеног, односно 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, пак, одговорно лице није предузело све такве радње, па дође до прекршаја по
наређењу другог одговорног лица (директора) 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, којим је прописано да ко
другог са умишљајем подстрекне да учини прекршај казниће се као да га је сам учинио.
Следствено, према нашем мишљењу, инспектор тада и једном и другом одговорном лицу –
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непосредном учиниоцу (пословођи објекта, односно другом непосредно одговорном лицу)
и подстрекачу (директору) - издаје прекршајне налоге, сагласно члану 168. став 3. Закона о
прекршајима.
Са овим у вези, налазимо да не би био законит отказ послодавца запосленом због
неизвршења налога чијим извршењем се извршава и прекршај. Закон о раду ("Службени
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење) у члану 179. став 3. тача 1) прописује да послодавац може
да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то ако
неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом,
а у оваквим случајевима ради се о оправданом одбијању обављања послова и извршавања
налога, јер би се извршавањем налога послодавца извршио и прекршај.
● Како поступа инспекција након што јој буде достављен записник друге инспекције,
која је у надзору над одређеним субјектом утврдила неправилности за које је
задужена прва инспекција, који акт саставља и да ли може да, непосредно на основу
примљеног записника, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка?
Чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр.
36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) прописано је, поред осталог, да ако инспектор нађе
да је надзирани субјекат повредио закон или други пропис чију примену надзире друга
инспекција, дужан је да, према свом знању и искуству, о стању које је затекао састави
записник, којег без одлагања прослеђује инспекцији у чијем делокругу је делатност коју
обавља или активност коју врши надзирани субјекат, ради предузимања радњи и мера из
делокруга те инспекције, односно вршења заједничког инспекцијског надзора или сарадње
у обављању послова.
Мишљења смо да инспекција у чијем делокругу су питања повреде закона или другог
прописа утврђена у достављеном записнику, након што добије тај записник од друге
инспекције у коме је констатована повреда закона или другог прописа од стране надзираног
субјекта, не подноси непосредно на основу овог примљеног записника захтев за покретање
прекршајног поступка, код основане сумње да је извршен прекршај, него је потребно да
спроведе сопствени поступак инспекцијског надзора у коме ће сачинити записник и на
основу њега, када утврди, односно потврди основану сумњу на постојање прекршаја,
подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
Инспекција, дакле, поводом записника достављеног од друге инспекције сачињава
сопствени записник, а не службену (за)белешку, како се то понекад јавља у пракси. Наиме,
Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 аутентично тумачење) у члану 63. став 1. прописује да се записник саставља о усменој
расправи, другој важнијој радњи у поступку и о важнијим усменим изјавама странака,
других учесника у поступку и трећих лица. У одредбама Закона о општем управном
поступку у којима се уређује, односно помиње службена (за)белешка, она се везује за
административно-техничко бележење података, управне (административне) радње и
поједине радње вођења поступка, а у члану 142. овај закон уређује решење у виду забелешке
на спису, прописујући да решење може да садржи само диспозитив у виду забелешке на
спису ако се у мање значајним једностраначким управним стварима усваја захтев странке,
а не дира у јавни интерес или интерес трећих лица и ако друкчије није прописано. Закон о
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инспекцијском надзору у члану 35. став 1. прописује да инспектор сачињава записник о
инспекцијском надзору, осим у службеној саветодавној посети, где сачињава службену
белешку, а у којој, ако се за пропуст, недостатак или неправилност коју је установио у овој
посети сматра да представља прекршај - не подноси захтев за покретање прекршајног
поступка; у другим одредбама, Закон о инспекцијском надзору службену белешку. такође,
везује за административно-техничко бележење података, управне (административне) радње
и поједине радње вођења поступка. Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр.
65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) у члану 179. став 2. као
овлашћене подносиоце захтева за покретање прекршајног поступка одређује, поред осталог,
инспекторе у надзору над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени. Према
томе, у складу са одредбама Закона инспекцијском надзору и Закона о општем управном
поступку, у вези са Законом о прекршајима, записник се саставља за важније радње у
поступку, где засигурно спада и утврђивање незаконитости, односно неправилности и
пропуста за који постоји основана сумња да је прекршај, тј. откривање прекршаја у
поступку инспекцијског надзора и његово писано бележење ради доказивања у
прекршајном поступку, док се службена (за)белешка саставља за мање важне радње, када
се не дира у јавни интерес, где не би спадало откривање прекршаја. У суштини, дакле, о
извршеном надзору и откривеном прекршају - инспектор саставља записник, а о мање
важним радњама у поступку - службену (за)белешку.
Инспекцијски надзор, који инспекција спроводи поводом записника друге
инспекције, не мора нужно да значи излазак инспектора на терен (теренски надзор), јер овај
надзор може бити у целини канцеларијски и извршио би се увидом у записник који је
доставила друга инспекција, као и, по потреби, увидом у податке који се воде у службеним
евиденцијама, те, по потреби, утврђивањем општепознатих чињеница и чињеница које су
познате тој инспекцији, односно том органу. Ово извођење доказа и утврђивање чињеница
ће инспекција констатовати у свом записнику, на основу кога изриче управне мере и
подноси захтев за покретање прекршајног поступка, када утврђено чињенично стање пружа
основ за то, а свој записник и примљени записник друге инспекције приложиће захтеву који
подноси прекршајном суду као доказе. Према томе, схватање смо да је потребно да, у
процесном смислу, инспекција изведе доказ увидом у јавну исправу - записник друге
инспекције и утврди чињенице које ће констатовати у свом записнику. Зависно од
конкретних околности и потребе утврђивања чињеница за доношење одлуке, инспектор,
дакле, може да изврши увид и у податке који се воде у службеним евиденцијама, као и да
утврди општепознате чињенице и чињенице које су познате тој инспекцији, односно том
органу. Разумемо да је потребно да инспекција овако поступи како би се испуниле процесне
претпоставке и у свему осигурала правна ваљаност - законитост доказа у прекршајном
поступку. Да ли ће, поред канцеларијског, бити потребан и теренски надзор, односно још
неке радње доказивања, које уместо непосредног одлучивања у складу са чланом 104.
Закона о општем управном поступку изискују вођење испитног поступка у складу са чланом
106. став 1. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да се испитни поступак
води 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, зависи од тога да ли има сврхе и
потребе да инспектор у оваквим случајевима спроводи теренски надзор – ту би спадала
питања попут: да ли се, објективно и искуствено посматрано, ситуација на терену извесно
променила, да ли ће инспектор затећи на лицу места оно стање које је затекао инспектор
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друге инспекције (нпр. нема непријављеног радника и сл), као и од садржине и потпуности
достављеног записника друге инспекције, која је претходно спровела теренски надзор.
Према нашем мишљењу, сагласно изложеном, канцеларијски инспекцијски надзор
поводом достављеног записника друге инспекције може се спровести у поступку
непосредног одучивања, у коме се од странке се не узима изјава и не води испитни поступак,
односно без изјашњавања странке, у складу са чланом 104. и чланом 11. став 2. Закона о
општем управном поступку. Тим одредбама је, између осталог, прописано да орган може
непосредно да одлучи о управној ствари 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, односно 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 да се у поступку непосредног одлучивања од странке
не узима изјава и не води испитни поступак, те да се без претходног изјашњавања странке
може одлучити само када је то законом дозвољено. Такође смо мишљења да се налог за
инспекцијски надзор може доставити надзираном субјекту истовремено са записником који
се сачињава поводом достављеног записника друге инспекције. Налазимо да инспекција
поступа на овај начин с обзиром да је друга инспекција претходно покренула и спровела
поступак теренског инспекцијског надзора, у коме је учествовао и изјаснио се надзирани
субјекат и у коме је та инспекција предузела потребне радње у поступку, извела доказе и
нашла да је надзирани субјекат повредио закон, односно други пропис чију примену не
надзире та инспекција, па је о стању које је затекала саставила записник, којег је доставила
инспекцији у чијем делокругу је делатност коју обавља, односно активност коју врши
надзирани субјекат, ради предузимања радњи и мера из делокруга ове инспекције.
Алтернативно, поступак би се спровео без налога за инспекцијски надзор, када је то у
складу са чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору, односно чланом 33. став 4.
или чланом 33. став 4. у вези са ставом 3. Закона о инспекцијском надзору, зависно од
предмета инспекцијског надзора и конкретних околности, у ком случају би се то навело у
записнику.
За инспекцију која је извела доказе и сачинила записник, који је потом доставила
инспекцији у чијем делокругу су питања из записника, налазимо да се може уподобити
органу који пружа правну помоћ из члана 117. Закона о општем управном поступку, с тим
што то не чини по захтеву - молби другог органа као замољени орган, него по службеној
дужности, у складу са чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору. Чланом 117.
Закона о општем управном поступку прописано је да орган који води поступак, по
службеној дужности или на предлог странке, може да одлучи да се доказни поступак изведе
пред замољеним органом, ако је извођење доказа пред органом који води поступак
неизводљиво или скопчано са несразмерним трошковима или великим губитком времена.
Орган који пружа правну помоћ не може, у оквиру пружања правне помоћи, да доноси
одлуку уместо органа коме се пружа правна помоћ. Правна помоћ ограничава се на
спровођење доказних радњи у поступку, односно на извођење доказа (увиђај - теренски
надзор, саслушање сведока, саслушање странке, увид у исправе и др.), док се доношење
одлуке у управном поступку, на основу утврђеног чињеничног стања према изведеним
доказима, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно,
као и на основу резултата целокупног поступка, ради предузимања управних мера и
доношења одлуке о иницирању прекршајног поступка, односно поступка за друго кажњиво
дело - препушта органу коме је правна помоћ пружена.
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Налазимо да је записник друге инспекције инспектор примио у складу са чланом 30.
став 1. Закона о инспекцијском надзору у вези са смислом члана 117. Закона о општем
управном поступку, а цени га као доказ - јавну исправу у коју врши увид, у складу са чланом
118. Закона о општем управном поступку. Чланом 118. став 1. Закона о општем управном
поступку прописано је да је јавна исправа - исправа коју је у прописаном облику издао
орган, у границама своје надлежности. Записник који је доставила друга инспекција у
складу са чланом 30. став 1. Закона о инспекцијском надзору испуњава ове услове
прописане за јавну исправу, јер је друга инспекција, на основу овог члана, надлежна да
састави записник (акт у прописаном облику) са налазом да је надзирани субјекат повредио
закон или други пропис чију примену надзире инспекција у чијем делокругу је делатност
коју обавља или активност коју врши надзирани субјекат. Овим одредбама, према томе,
направљена је разлика између надлежности и делокруга инспекција.
Инспектор би у свом записнику навео да одређује извођење доказа увидом у јавну
исправу - записник друге инспекције, тј. читањем записника са одговарајућим
идентификационим елементима и подацима и увидом у прилоге ако их записник садржи,
након чега би сажето препричао које чињенице утврђује на основу тог записника, као јавне
исправе која доказује оно што се у њој утврђује, сагласно члану 118. став 2. Закона о општем
управном поступку. У записнику би инспектор навео и чињенице утврђене увидом у
податке који се воде у службеним евиденцијама, као и утврђене општепознате чињенице и
чињенице које су познате тој инспекцији, односно том органу, ако их је предузео, односно
утврдио ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, те одредио мере за
отклањање незаконитости, ако из налаже овим записником.
Будући да, сагласно члану 63. став 4. Закона о општем управном поступку, записник
који је сачињен сагласно пропису представља јавну исправу и доказ о току и садржини
предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на које је стављена примедба,
инспектор би ваљало да претходно прибави информацију од инспекције која доставља
записник да ли је надзирани субјекат ставио примедбе на записник и ако јесте - да ли се
примедбе односе и на део садржине записника у његовом делокругу, да ли је одлучено по
тим примедбама и како је одлучено. Ако су стављене примедбе, требало би да прибави те
примедбе и одлуку друге инспекције по примедбама. Ако су примедбе стављене и на део
записника који се тиче његовог делокруга, а по којима није одлучено, онда би ваљало
сачекати одлуку по примедбама. Могуће је да друга инспекција у целини одлучује по
примедбама, када се примедбе односе на радње предузете у поступку и начин прибављања
доказа, а могуће је да о примедбама - оним које се односе на питања из њеног делокруга одлучује инспекција којој је достављен записник, јер се примедбе односе на суштину ствари
и чињенице која се утврђују помоћу изведеног доказа, односно надзирани субјекат у
примедбама износи нове чињенице и подноси нове доказе, које треба да оцени инспекција
у чијем је то делокругу. Налазимо да би инспектор и овај део о примедбама образложио у
свом записнику, односно сачинио допуну записника - ако је посреди случај из цлана 36. став
4. Закона о инспекцијском надзору, којим је прописано да ако су у примедбама на записник
изнете нове чињенице и нови докази, због којих треба изменити чињенично стање које је
утврђено у записнику или друкчије правне и друге оцене, инспектор о томе саставља допуну
записника, на коју се не може ставити примедба.
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● Имајући у виду да су чланом 46а. Закона о заштити становништва од заразних
болести комуналној инспекцији и комуналној милицији поверени послови надзора
и контроле спровођења мера личне заштите у случају епидемије ширих размера, да
ли је, осим прекршајног налога из члана 85а овог закона, комунални инспектор,
односно комунални милиционар овлашћен и да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка због прекршаја непоступања по прописима, одлукама и
наредбама које доносе надлежни орган, који су прописани одредбама члана 81. став
1. тачка 9) и ст. 2. и 3. и члана 85. тачка 10) овог закона?
Мишљења смо да комунални инспектор и комунални милиционар нису овлашћени
да поднесу захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје из члана 81. став 1.
тачка 9) и ст. 2. и 3. и члана 85. тачка 10) Закона о заштити становништва од заразних
болести ("Службени гласник РС", бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), који се састоје у
непоступању по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу
са овим законом, а којима се одређују мере за заштиту становништва од заразних болести.
Ово зато што је надлежност комуналне инспекције и комуналне милиције за поступање
према овом закону у чл. 46а и 73. овог закона прописана за вршење поверених послова
надзора и контроле у погледу мера личне заштите од инфекције из члана 46а овог закона, у
случају епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, па
код повреде обавеза из члана 46а овог закона, са ближим уређењем у подзаконском пропису
који доноси Влада на основу члна 46а став 5. овог закона и наредбама које доноси министар
надлежан за послове здравља, комунални инспектор, односно комунални милиционар
издаје прекршајни налог за прекршај из члана 85а овог закона.
Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука
УС, 91/2019 и 91/2019 - др. закон) за подношење захтева за покретање прекршајног
поступка у члану 179. став 2. тражи да у надлежност подносиоца овог захтева спада
непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји
предвиђени.
Овлашћени подносилац захтева (други орган овлашћен за подношење захтева) је
странка у прекршајном поступку, која заступа прекршајну оптужбу и на којој је терет
доказивања прекршаја и, у складу са чланом 128. Закона о прекршајима, има сва права која
има и јавни тужилац као странка у поступку, осим оних која припадају јавном тужиоцу, као
државном органу. За прекршаје из члана 81. став 1. тачка 9) и ст. 2. и 3. и члана 85. тачка
10) Закона о заштити становништва од заразних болести је тај орган – Министарство
здравља, које инспекцијски надзор врши преко санитарне инспекције, односно санитарних
инспектора, у складу са чланом 73. овог закона.
Комунална инспекција надлежна је да, у складу са чланом 30. Закона о
инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018),
састави записник о повреди прописа, одлука или наредаба које доносе надлежни органи у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, а којима се одређују мере
за заштиту становништва од заразних болести, којег без одлагања прослеђује санитарној
инспекцији, у чијем делокругу је надзор над тим прописима, ради предузимања радњи и
мера из делокруга те инспекције, укључујући иницирање прекршајног поступка, односно
вршења заједничког инспекцијског надзора или сарадње у обављању послова.
С обзиром да јавни тужилац има општу надлежност за подношење захтева за
покретање прекршајног поступка, комунални инспектор, односно комунални милиционар
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може поднети обавештење јавном тужиоцу, ради иницирања прекршајног поступка за ове
прекршаје, с тим да пракса показује да јавни тужилац ређе иницира покретање прекршајних
поступака. То је вероватније када је у питању кривични поступак, ако би комунална
инспекција, односно комунална милиција поднела кривичну пријаву за кривично дело
„Непоступање по здравственим прописима за време епидемије“ из члана 248. Кривичног
законика ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019).
● Како би требало да поступи инспекција након што утврди да је донела решења према
нерегистрованом субјекту који није у њеном делокругу, односно у њеној
надлежности?
Чланом 33. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење – даље: ЗУП) прописано је да се стварна
надлежност органа одређује прописима који уређују одређену управну област или
надлежност појединих органа.
ЗУП у члану 36. ст. 2. и 3. прописује да орган пази по службеној дужности у току
целог поступка на своју стварну и месну надлежност и, ако нађе да није надлежан, уступа
списе надлежном органу, те да орган може да преузме поступање у одређеној управној
ствари из надлежности другог органа или да поступање у одређеној управној ствари пренесе
на други орган, само кад је то законом одређено.
Чланом 33. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015,
44/2018 - др. закон и 95/2018 – даље: ЗоИН) уређен је посебан поступак према
нерегистрованом субјекту – разуме се, инспекције у чијем делокругу је делатност коју
противзаконито обавља нерегистровани субјекат, односно стварно надлежне инспекције.
Чланом 30. овог закона уређено је поступање инспекције у погледу делатности или
активности надзираног субјекта која је у делокругу друге инспекције. Ставом 2. тог члана
прописано је да инспектор који затекне нерегистрованог субјекта како се бави делатношћу
или врши активност из делокруга друге инспекције, о затеченом стању, без одлагања,
обавештава пореску инспекцију и инспекцију у чијем делокругу је делатност коју обавља
или активност коју врши нерегистровани субјекат, као и друге надлежне органе.
Непосредно по обавештавању, инспектор сачињава службену белешку о затеченом стању и
учињеним обавештењима.
Према томе, инспекција је овлашћена и дужна да донесе решење којим изриче
управне мере само у односу на нерегистроване субјекте из сопственог делокруга, односно
сопствене стварне надлежности, а ако је у питању нерегистровани субјекат који обавља
делатност која је у делокругу друге инспекције, инспекција која је затекла, односно открила
нерегистрованог субјекта о томе обавештва надлежне инспекције, односно надлежне органе
и сачињава службену белешку. ЗоИН, тиме, није у члану 30. став 2. предвидео да, сагласно
члану 36. став 3. ЗУП, инспекција, односно орган чијој стварној надлежности не припада
делатност којом се супротно закону бави одређени нерегистровани субјекат може да
преузме поступање у тој управној ствари из стварне надлежности друге инспекције,
односно другог органа.
Следом изложеног, налазимо да стварно ненадлежној инспекцији, односно органу у
чијем је саставу на располагању стоје следеће опције:
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Ако је поднета жалба на решење, којим се, у складу са чланом 158. тачка 2. ЗУП,
решење побија због тога што га је донео ненадлежни орган, да инспекција удовољи
жалбеном захтеву сагласно члану 165. ЗУП, којим је у ставу 1. прописано да
првостепени орган може да замени ожалбено решење како би удовољио жалбеном
захтеву, те да се новим решењем побијано решење поништава, ако законом није
друкчије прописано;
- Ако је решење коначно, да се спроведе поништавање решења у складу с чланом 183.
став 1. тачка 7) ЗУП, јер је решење донео стварно ненадлежни орган. Решење, у
складу са овим чланом, поништава надзорни орган или другостепени орган, а ако не
постоји другостепени орган и надзорни орган решење ће, сагласно поништити орган
који је донео коначно првостепено решење.
Свакако, на страни стварно ненадлежне инспекције стоји обавеза обавештавања
надлежних инспекција, односно надлежних органа о нерегистрованом субјекту из њиховог
делокруга, у складу са чланом 30. став 2. ЗоИН.
-

● Шта треба да садрже планови за управљање кризним ситуацијама, по којима
поступају инспекције?
Закон о планском систему Републике Србије ("Службени гласник РС", број 30/2018)
у члану 4. став 1. одређује плански документ као акт којим учесник у планском систему
поставља циљеве, утврђује приоритете јавних политика, односно планира мере и
активности за њихово достизање, у оквирима својих надлежности и у вези са својим
функционисањем.
Планови инспекцијског надзора, сагласно члану 10. став 2. Закона о инспекцијском
надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018 – у даљем
тексту: ЗоИН) могу бити: стратешки (вишегодишњи) планови инспекцијског надзора и
годишњи планови инспекцијског надзора. Поред њих, постоје и планови за управљање
кризним ситуацијама (кризни планови), као посебна врста планова.
План инспекцијског надора, у складу са чланом 10. став 4. ЗоИН, треба да садржи и
очекивани обим ванредних (непланираних) инспекцијских надзора у периоду у коме ће се
вршити редован (планирани) инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима, што
се на крају исказује као однос редовних и ванредних (планираних и непланираних)
инспекцијских надзора, према члану 44. став 2. тачка 7) ЗоИН. У плану је потребно, према
томе, дати пројекцију обима ванредних надзора, а тиме и односа планираних и
непланираних надзора, на основу података, знања и искуства инспекције из претходних
година, односно у односу на претходно спровођење плана, као и у односу на друге
околности од значаја: постојећи и планирани будући број инспектора, уређење база
података и спровођење електронског инспекцијског надзора, очекивано доношење нових
закона и надзор над њиховом применом и др.
Очекивани обим ванредних надзора планира се, дакле, на основу релевантних
доказа, података и постојећег, дотадашњег искуства инспекције и њене праксе, као и
основаног предвиђања будућих догађаја. Смисао је да се, у могућој и разумној мери,
предупреде „непријатна изненађења“ и заштите законом и другим прописом заштићена
добра, односно јавни интерес у одређеној области, а активности и реакције инспекције буду
организоване и усмерене, као и да се правилно планирају и распореде инспекцијски
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ресурси. Према томе, анализом извештаја инспекције и података може се утврдити број
годишње укупно извршених ванредних надзора, однос редовних и ванредних надзора,
одступања од плана и број основаних ванредних надзора у претходним годинама, чиме се
добијају битни подаци за планирање очекиваног обима ванредних надзора у будућности.
Анализом извештаја, такође, могу се утврдити и извесне правилности и обрасци у
појављивању потребе за вршењем ванредних надзора, као и други подаци од значаја за
планирање. Инспекција ће своју процену очекиваног обима надзора поткрепити у плану
одговарајућим образложењем. Свакако, будући да није могуће предвидети све околности, а
како би се остварила „животност“ и усредсређеност плана, у случају промене околности на
основу којих је процењен ризик и сачињен план, инспекција усклађује процену ризика и
план са тим новонасталим околностима, што је предвиђено и чланом 9. став 4. ЗоИН.
У одређеним областима је регулаторна обавеза, а у сваком случају је добра пракса,
да инспекција, односно орган у оквиру кога је инспекција, има план за управљање кризним
ситуацијама (кризни план). У том смислу, када је реч о кризним ситуацијама, односно о
остварењу одређених ризика које инспекција објективно не може, по природи ствари - у
целини или делимично - предвидети и/или спречити, односно довести на прихватљив ниво
или то не може учинити у кратком периоду (нпр. велике поплаве, друге природне
катастрофе, несреће, епидемије већих размера, односно већег епидемиолошког значаја,
јавни нереди, други облици више силе и ванредних ситуација), утврђује се да је ризик
критичан и да овај ризик захтева неодложно предузимање хитних мера ради заштите јавног
интереса. За овакве случајеве инспекција, односно надлежни орган управе треба да донесе
процедуре и планове за управљање кризним ситуацијама (кризни планови), којима се
предвиђају мере и акције које инспекција предузима у случају избијања кризе (кризни
менаџмент), како би се, у мери у којој је то изводљиво, смањиле и спречиле даље штетне
последице.
План или програм управљања кризним ситуацијама се, по правилу, сачињава као
посебан плански документ.
У оваквом плану или програму, у општем смислу, потребно је нарочито описати:
▪ врсту/е кризе/а, сагласно делокругу инспекције (нпр. природна катастрофа,
епидемија, инцидент и акцидент великог обима, непосредна опасност већег обима,
друга криза која узрокује ванредно поступање, ванредну ситуацију или ванредно
стање);
▪ поступање у току кризе – образовање кризног штаба, његов састав и овлашћења,
образовање – по потреби – регионалних/локалних оперативних штабова,
предузимање хитних мера и радњи које не трпе одлагање, процедуре и координација
унутар инспекције, координација и сарадња са другим органима и организацијама
(полиција, органи и тела надлежни за ванредне ситуације, стручне установе и др.),
питања поступка инспекцијског надзора током кризе (доошење усмених решења,
привремене мере, хитне мере и радње које не трпе одлагање итд.) и друге потребне
мере и радње како би се умањио утицај кризе, односно спречиле и умањиле штетне
последице;
▪ комуникацију о кризи са јавношћу;
▪ поступање након завршетка кризе.
Одређени посебни закони изричито прописују планске документе за управљање
кризним ситуацијама. Тако, Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/2009
и 17/2019 – у даљем тексту: ЗоБХ) у члану 42. уређује програм управљања кризним
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ситуацијама. Прописано је да када постоји директни или индиректни ризик по здравље
људи, здравље животиња или животну средину, чији је узрочник храна и храна за
животиње, а чије наступање није могуће предвидети, спречити, уклонити или смањити до
прихватљивог нивоа прописаних мера, примењују се мере утврђене Програмом управљања
кризним ситуацијама у области безбедности хране. Програм управљања кризним
ситуацијама у области безбедности хране нарочито садржи: врсту ситуације у којој постоји
директни или индиректни ризик по здравље људи чији су узрок храна и храна за животиње;
2) мере које се морају спровести без одлагања, кад се утврди да храна или храна за
животиње представља озбиљну опасност за људе или животиње било директно или
индиректно преко животне средине; 3) процедуре за управљање кризним ситуацијама које
укључују и принцип транспарентности и комуникације; 4) план вежби и симулација за
управљање кризним ситуацијама. Програм управљања кризним ситуацијама у области
безбедности хране доноси Влада.
Према члану 43. ЗоБХ, на основу Програма управљања кризним ситуацијама у
области безбедности хране, министар надлежан за послове пољопривреде, уз сагласност
министра надлежног за послове здравља, доноси посебан план управљања кризном
ситуацијом у зависности од врсте ризика и формира кризни штаб за спровођење посебног
плана. На основу стечених искустава, укључујући искуства стечена у спроведеним вежбама
и симулацијама, Програм управљања кризним ситуацијама у области безбедности хране се
ревидира.
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Модели аката
Модел записника о инспекцијском наздору санитарне инспекције
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за инспекцијске послове
Одељење санитарне инспекције
Одсек за санитарни надзор______________
ул. __________________бр.___,
Број: 512-02-_______/2021-10
Датум: ________________. године
ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Инспекцијски надзор је извршен дана _________________. године, са почетком у
________часова, у ______________________________________________, који послује у
саставу____________________________са
седиштем
у____________________________
бр.______, МБ______________, ПИБ_________________, у предмету вршења ванредног
мешовитог, циљаног теренско канцеларијског инспекцијског надзора над спровођењем
општих, посебних и ванредних противепидемијских мера, у складу са чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б
и 13. (где је ванредна ситуација у општини) Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20,
1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о
забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
(„Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о радном времену и просторним ограничењима
за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Инспекцијски надзор je извршио санитарни инспектор:
1. ________________________________ Број службене легитимације: ______
Инспекцијски надзор је извршен у присуству ________________________________:
1.________________________________, Број службене легитимације: ________.
2. ________________________________, Број службене легитимације: ________.
Надзирани субјекат је:
 Регистровани;  Нерегистровани;  Правно лице;  Предузетник;
Пословно име и назив:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Решење о регистрацији:___________________________________, од __________ године.
Заступник/Одговорно лице:
_____________________________од оца_____________, рођен___________са станум у
____________ул._______________________бр.______ЛК____________ЈМБГ______________
______функција______________________________________________________________
Контакт: тел:________________, Е-mail:__________________________________________
Инспекцијски надзор је извршен у присуству одговорног или запосленог лица:
______________________________________________________________________________
О
извршеном
инспекцијском
надзору
обавештено
и
одговорно
_________________________________________________________________________

лице:

Инспекцијски надзор је извршен на основу: Закона о санитарном надзору („Службени
гласник РС”, бр. 125/04), Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, бр.
15/16), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18),
Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник
РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним
местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о
радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације
током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Инспекцијски надзор је покренут: По службеној дужности, по плану ванредног, циљаног
инспекцијског надзора, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом
изазваном обољењем COVID-19.
Надзирани субјекат није обавештен јер постоје разлози за неодложно поступање или
оправдану бојазан да би обавештавање могло умањити остваривање циља инспекцијског
надзора односно отклањање опасности по живот и здравље људи.
Инспекцијски надзор је почео предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, јер
налог за инспекцијски надзор, у складу са законом, није издат.
Предмет инспекцијског надзора: Контрола спровођења општих, посебних и ванредних
противепидемијских мера за заштиту становништва од заразне болести
COVID-19,
прописаних Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”,
бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21,
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29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбом о забрани окупљања у
Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник
РС“, бр.60/21) и Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне
епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”,
бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Инспекцијским надзором је утврђено:
У пословном објекту се обавља делатност:
_____________________________________________________________________________.
1. Надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору поштује радно време до _______
часа.
 Да Не
2. На улазу видно истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица
која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно
изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе
заштитне маске
 Да Не
3. У зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може вити
већа од 50% максималне попуњености,
 Да Не
4. Више од 500 лица може се окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и приликом окупљања на
спортском догађају који је организован у оквиру регистрованих званичних такмичења, с тим
што број присутних лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном простору
не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме се спортски догађај одржава, односно
од 30% капацитета када се спортски догађај одржава у затвореном простору.
 Да Не
5. Одређено је лице одговорно за непосредну примену мера личне заштите од инфекције (за
правна лица и предузетнике који имају до троје запослених лица)
 Да Не
6. Одређено је лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске
(корона редар-за правна лица и предузетнике који имају троје и више запослених лица), а
уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500
квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за
корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази
по један корона редар.
 Да Не
7. Корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају
уочљивим словима бити исписане речи: корона редар)
 Да Не
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8. Уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су
улазна, а који излазна врата
 Да Не
9. У објекту одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се
онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци
кретања од улаза до излаза
 Да Не
10. На улазу у објекат постављене и користе се дезобаријере
 Да Не
11. Сви запослени у наведеном објекту надзираног субјекта носе маске, тако да маска
прекрива уста, нос и браду.
 Да Не
12.У отвореном делу тераси/башти обезбеђена је, физичка и социјална дистанца/удаљеност
између столова од 2,0 м.
 Да Не
13. Корисници услуга (гости), у отвореном делу/башти/отвореној тераси, у моменту контроле
одржавају физичку дистанцу/удаљеност од 2,0 м.
 Да Не
14. Обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора,
намештаја и руку запослених.
 Да Не
15. Обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга.
 Да Не
16. Обезбеђена је текућа топла и хладна вода, као и прибор и опрема за одржавање хигијене
руку запослених и корисника услуга.
 Да Не
17. У просторијама за услуживање у затвореном делу обезбеђено је, удаљеност између столова
од 2,0 м, а у случају мањег растојања од 2,0м између корисника, пружање услуга је уз примену
стаклене, пластичне или сличне баријере.
 Да Не
18. У просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог броја
лица у просторији, тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице.
 Да Не
Ако је не, колико лица је присутно ____________.
Опис констатованих незаконитости:
У моменту контроле, утврђено је да одговорно лице у пословним просторијама у којима се
обавља
_______________ делатност, није спровело опште, посебне и ванредне
противепидемијске мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. Уредбe о
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр.
151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21,
60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у
затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о радном
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времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током
трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и
свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у смислу чл. 8., 10. и 149.
Закона о општем управном поступку и члана 7. и 21. Закона о инспекцијском надзору и на
основу члана 27. став 1. тачка 2) и члана 28. став 2. и 3. Закона о санитарном надзору
(„Службени гласник РС”, бр. 125/04), члана 73. став 2. тачка 1) и став 8. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана
37. став 1. и 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и
95/18) и члана 143. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18), а због непосредне опасности по живот и здравље људи и неопходног
предузимања изузетно хитних мера, санитарни инспектор Министарства здравља Републике
Србије, Сектор за инспекцијске послове, Одељење санитарне инспекције, Одсек за санитарни
надзор _______________________ доноси:
УСМЕНО РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ / ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: надзираном субјекту
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
да испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера /
да обавља делатност у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мера
док се не спроведу прописане опште, посебне и ванредне противепидемијске мере, за
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19-изазване вирусом SARS-CoV-2,
прописаних Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”,
бр. 15/16, 68/20 и 136/20), у вези са неспровођењем мера ограниченог броја лица, чл. 6, 8, 9,
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10, 10а, 10б и 13. Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21,
29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбe о забрани окупљања у
Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник
РС“, бр.60/21) и Наредбe о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне
епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”,
бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Рок извршења усменог решења: Одмах по усменом изрицању
Указује се надзираном субјекту на могућносг наступања штетних последица које могу
проистећи из недоследног спровођења прописаних мера, па се налаже надзираном субјекту да
без одлагања, одмах по усменом изрицању овог решења, предузме одговарајуће мере
предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица.
Примедбе на записник
Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о
инспекцијском надзору у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема овог записника.
Записниик је прочитан и надзирани субјекат на њега нема /има примедби.
Записник је сачињен на 4 (четири) стране у 3 (три) истоветна примерка, од којих се један
доставља надзираном субјекту, а остала два примерка су за потребе инспекције.
Записник сачињен у ____________, дана____________. године, у ________часова.
Записник уручен у ____________, дана _____________. године, у ________часова.
Надзирани субјекат/присутно лице:

Санитарни инспектор:

______________________________

__________________________
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Модел записника о инспекцијском надзору комуналне инспекције у
вршењу поверених послова заштите становништва од заразне
болести
Република Србија
ГРАД/ОПШТИНА ____________
Градска/Општинска управа
_____________________________
Број: _______________________
Датум: ________________. године
ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Инспекцијски надзор је извршен дана _________________. године, са почетком у
________часова, у ______________________________________________, који послује у
саставу____________________________са
седиштем
у____________________________
бр.______,
МБ______________,
ПИБ_________________,
у
предмету
вршења
ванредног/мешовитог, циљаног теренског инспекцијског надзора над спровођењем општих,
посебних и ванредних противепидемијских мера, у складу са чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. (где
је ванредна ситуација у општини) Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести
COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21,
19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани
окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
(„Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о радном времену и просторним ограничењима
за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Инспекцијски надзор je извршио комунални инспектор:
1. ________________________________ Број службене легитимације: ______
Инспекцијски надзор је извршен у присуству ________________________________:
1.________________________________, Број службене легитимације: ________.
2. ________________________________, Број службене легитимације: ________.
Надзирани субјекат је:
 Регистровани;  Нерегистровани;  Правно лице;  Предузетник;
Пословно име и назив:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Решење о регистрацији:___________________________________, од __________ године.
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Заступник/Одговорно лице:
_____________________________од оца_____________, рођен___________са станум у
____________ул._______________________бр.______ЛК____________ЈМБГ______________
______функција______________________________________________________________
Контакт: тел:________________, Е-mail:__________________________________________
Инспекцијски надзор је извршен у присуству одговорног или запосленог лица:
______________________________________________________________________________
О извршеном инспекцијском надзору обавештено и одговорно лице: __________________
Инспекцијски надзор је извршен на основу: Закона о санитарном надзору („Службени
гласник РС”, бр. 125/04), Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, бр.
15/16), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18),
Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник
РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним
местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о
радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације
током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21),
у вршењу поверених послова инспекцијског надзора од стране комуналне инспекције,
сагласно члану 46а став 4. и члану 73. став 3. Закона о о заштити становништва од заразних
болести у вези са чл. 4. и 51. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон).
Инспекцијски надзор је покренут: По службеној дужности, по плану ванредног, циљаног
инспекцијског надзора, у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом
изазваном обољењем COVID-19, у оквиру усклађених и координираних инспекцијских
надзора, којима управља санитарна инспекција.
Надзирани субјекат није обавештен јер постоје разлози за неодложно поступање или
оправдану бојазан да би обавештавање могло умањити остваривање циља инспекцијског
надзора, односно отклањање опасности по живот и здравље људи.
Инспекцијски надзор је почео предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, јер
налог за инспекцијски надзор, у складу са законом, није издат.
Предмет инспекцијског надзора: Контрола спровођења мера личне заштите којима се
спречава или сузбија ширење заразне болести COVID-19, прописаних Законом о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20),
Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник
РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21,
54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на
јавним местима у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и
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Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке
ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21
и 70/21).
Инспекцијским надзором је утврђено:
У пословном објекту се обавља делатност:
_____________________________________________________________________________.
1. Надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору поштује радно време до _______
часа.
 Да Не
2. На улазу видно истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица
која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно
изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе
заштитне маске
 Да Не
3. У зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може вити
већа од 50% максималне попуњености,
 Да Не
4. Више од 500 лица може се окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и приликом окупљања на
спортском догађају који је организован у оквиру регистрованих званичних такмичења, с тим
што број присутних лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном простору
не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме се спортски догађај одржава, односно
од 30% капацитета када се спортски догађај одржава у затвореном простору.
 Да Не
5. Одређено је лице одговорно за непосредну примену мера личне заштите од инфекције (за
правна лица и предузетнике који имају до троје запослених лица)
 Да Не
6. Одређено је лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске
(корона редар - за правна лица и предузетнике који имају троје и више запослених лица), а
уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500
квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за
корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара налази
по један корона редар.
 Да Не
7. Корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају
уочљивим словима бити исписане речи: корона редар)
 Да Не
8. Уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су
улазна, а који излазна врата
 Да Не
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9. У објекту одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се
онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци
кретања од улаза до излаза
 Да Не
10. На улазу у објекат постављене и користе се дезобаријере
 Да Не
11. Сви запослени у наведеном објекту надзираног субјекта носе маске, тако да маска
прекрива уста, нос и браду.
 Да Не
12.У отвореном делу тераси/башти обезбеђена је, физичка и социјална дистанца/удаљеност
између столова од 2,0 м.
 Да Не
13. Корисници услуга (гости), у отвореном делу/башти/отвореној тераси, у моменту контроле
одржавају физичку дистанцу/удаљеност од 2,0 м.
 Да Не
14. Обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора,
намештаја и руку запослених.
 Да Не
15. Обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга.
 Да Не
16. Обезбеђена је текућа топла и хладна вода, као и прибор и опрема за одржавање хигијене
руку запослених и корисника услуга.
 Да Не
17. У просторијама за услуживање у затвореном делу обезбеђено је, удаљеност између столова
од 2,0 м, а у случају мањег растојања од 2,0м између корисника, пружање услуга је уз примену
стаклене, пластичне или сличне баријере.
 Да Не
18. У просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог броја
лица у просторији, тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице.
 Да Не
Ако је не, колико лица је присутно ____________.
Опис констатованих незаконитости:
У моменту контроле, утврђено је да одговорно лице у пословним просторијама у којима се
обавља _______________ делатност, није спровело мере личне заштите којима се спречава
или сузбија ширење заразне болести прописане Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. Уредбe
о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр.
151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21,
60/21, 64/21 и 69/21), Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у
затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбом о радном
времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током
трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и
свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у смислу чл. 8., 10. и 149.
Закона о општем управном поступку и члана 7. и 21. Закона о инспекцијском надзору, па на
основу члана 27. став 1. тачка 2) и члана 28. став 2. и 3. Закона о санитарном надзору
(„Службени гласник РС”, бр. 125/04), члана 73. став 8. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 37. став 1. и 3.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 и 95/18) и члана
143. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18),
а због непосредне опасности по живот и здравље људи и неопходног предузимања изузетно
хитних мера, комунални инспектор доноси:
УСМЕНО РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ / ЗАБРАЊУЈЕ СЕ: надзираном субјекту
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
да испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера /
да обавља делатност у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мера
док се не спроведу прописане опште, посебне и ванредне противепидемијске мере, за
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19-изазване вирусом SARS-CoV-2,
прописаних Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”,
бр. 15/16, 68/20 и 136/20), у вези са неспровођењем мера у погледу окупљања људи, односно
ограничења броја лица, чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. Уредбe о мерама за спречавање и сузбијање
заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20,
1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбe о
забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору
(„Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбe о радном времену и просторним ограничењима
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за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
(„Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Забрана обављања делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мера
траје док надлежни орган не предузме прописане мере, и то _________________ (најдуже на
72 сата).
Рок извршења усменог решења: Одмах по усменом изрицању
Указује се надзираном субјекту на могућност наступања штетних последица које могу
проистећи из недоследног спровођења прописаних мера, па се налаже надзираном субјекту да
без одлагања, одмах по усменом изрицању овог решења, предузме одговарајуће мере
предострожности у циљу спречавања настанка могућих штетних последица.
Примедбе на записник
Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на записник о
инспекцијском надзору у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема овог записника.
Записниик је прочитан и надзирани субјекат на њега нема /има примедби.
Записник је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих се један доставља надзираном
субјекту, а остала два примерка су за потребе инспекције.
Записник сачињен у ____________, дана____________. године, у ________часова.
Записник уручен у ____________, дана _____________. године, у ________часова.
Надзирани субјекат/присутно лице:
______________________________

Комунални инспектор:
__________________________
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Модел записника о инспекцијском надзору друге републичке
инспекције у оквиру усклађених и координираних инспекцијских
активности, којима управља санитарна инспекција, односно
пружања правне помоћи санитарној инспекцији
Република Србија
____________________ (орган)
____________________ (организациона јединица)
Број: _______________________
Датум: ________________. године
______________________ (место)
ЗАПИСНИК
Доказни поступак је изведен дана _________________. године, са почетком у
________часова, у ______________________________________________, који послује у
саставу____________________________са седиштем у____________________________
бр.______, МБ______________, ПИБ_________________, у оквиру усклађених и
координираних инспекцијских активности, којима управља санитарна инспекција, односно
пружања правне помоћи санитарној инспекцији у поступцима инспекцијског надзора који
за предмет имају спровођење општих, посебних и ванредних противепидемијских мера, у
складу са чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. (где је ванредна ситуација у општини) Уредбe о мерама
за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20,
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21,
60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима
у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о радном
времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током
трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Доказни поступак је извео ___________ инспектор:
2. ________________________________ Број службене легитимације: ______
Доказни поступак је изведен у присуству ________________________________:
1.________________________________, Број службене легитимације: ________.
2. ________________________________, Број службене легитимације: ________.
Надзирани субјекат је:
 Регистровани;  Нерегистровани;  Правно лице;  Предузетник;
Пословно име и назив:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Решење о регистрацији:___________________________________, од __________ године.
Заступник/Одговорно лице:
_____________________________од оца_____________, рођен___________са станум у
____________ул._______________________бр.______ЛК____________ЈМБГ____________
________функција______________________________________________________________
Контакт: тел:________________, Е-mail:__________________________________________
Доказни поступак је изведен у присуству одговорног или запосленог лица:
______________________________________________________________________________
О доказном поступку је обавештено и одговорно лице: ______________________________
Доказни поступак је изведен на основу: члана 117. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у вези са чланом 24.
Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/2016) и чланом 5. став 2, чланом
11. и чланом 30. ст.1. и 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15, 44/18 – др. закон и 95/18).
Доказни поступак је изведен: По акту санитарне инспекције - замолнице за извођење
доказа пред замољеним органом, односно за пружање правне помоћи у управним стварима
санитарној инспекцији у контроли придржавања прописаних противепидемијских мера,
ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,
бр. ___________________ од ______________________. Ова инспекција приликом извођења
доказа има овлашћења која има санитара инспекција у доказном поступку.
Надзирани субјекат није обавештен јер постоје разлози за неодложно поступање или
оправдану бојазан да би обавештавање могло умањити остваривање циља инспекцијског
надзора, у оквиру кога ова инспекција изводи доказе као замољени орган, односно
отклањање опасности по живот и здравље људи.
Доказни поступак је почео предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, уз
предочавање замолнице.
Предмет: Извођење доказа у погледу спровођења општих, посебних и ванредних
противепидемијских мера за заштиту становништва од заразне болести COVID-19,
прописаних Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21,
17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбом о
забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном
простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбом о радном времену и просторним
ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
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Извођење доказа:
У пословном објекту се обавља делатност:
_____________________________________________________________________________.
1. Надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору поштује радно време до _______
часа.
 Да Не
2. На улазу видно истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица
која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно
изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе
заштитне маске
 Да Не
3. У зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може
вити већа од 50% максималне попуњености,
 Да Не
4. Више од 500 лица може се окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и приликом окупљања на
спортском догађају који је организован у оквиру регистрованих званичних такмичења, с
тим што број присутних лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном
простору не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме се спортски догађај
одржава, односно од 30% капацитета када се спортски догађај одржава у затвореном
простору.
 Да Не
5. Одређено је лице одговорно за непосредну примену мера личне заштите од инфекције (за
правна лица и предузетнике који имају до троје запослених лица)
 Да Не
6. Одређено је лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске
(корона редар - за правна лица и предузетнике који имају троје и више запослених лица), а
уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500
квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за
корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара
налази по један корона редар.
 Да Не
7. Корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози
морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар)
 Да Не
8. Уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су
улазна, а који излазна врата
 Да Не
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9. У објекту одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да
се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни
правци кретања од улаза до излаза
 Да Не
10. На улазу у објекат постављене и користе се дезобаријере
 Да Не
11. Сви запослени у наведеном објекту надзираног субјекта носе маске, тако да маска
прекрива уста, нос и браду.
 Да Не
12.У отвореном делу тераси/башти обезбеђена је, физичка и социјална дистанца/удаљеност
између столова од 2,0 м.
 Да Не
13. Корисници услуга (гости), у отвореном делу/башти/отвореној тераси, у моменту
контроле одржавају физичку дистанцу/удаљеност од 2,0 м.
 Да Не
14. Обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора,
намештаја и руку запослених.
 Да Не
15. Обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга.
 Да Не
16. Обезбеђена је текућа топла и хладна вода, као и прибор и опрема за одржавање хигијене
руку запослених и корисника услуга.
 Да Не
17. У просторијама за услуживање у затвореном делу обезбеђено је, удаљеност између
столова од 2,0 м, а у случају мањег растојања од 2,0м између корисника, пружање услуга
је уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере.
 Да Не
18. У просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог
броја лица у просторији, тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице.
 Да Не
Ако је не, колико лица је присутно ____________.
О изведеним доказима сачињен је фотографски/видео запис (по потреби).
Примедбе на записник
Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега нема /има примедби.
Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на овај записник у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема овог записника.
Одлука по примедбама, ако су стављене: __________________________________________
______________________________________________________________________________
Записник је сачињен у ___ истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
надзираном субјекту, други примерак доставиће се Министарству здравља, Сектору за
инспекцијске послове – надлежном санитарном инспектору за Град Београд/__________

50

управни округ _________, ради доношења одлуке у овој управној ствари, а трећи примерак
је намењен за потребе ове инспекције.
Записник сачињен у ____________, дана____________. године, у ________часова.
Записник уручен у ____________, дана _____________. године, у ________часова.
Надзирани субјекат/присутно лице:
______________________________

___________ инспектор:
__________________________

Прилог:
- фотографије (ако су сачињенe)
- видео снимак (ако је сачињен)
- друго (ако постоји)
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Модел записника о инспекцијском надзору друге инспекције
јединице локалне самоуправе у оквиру усклађених и
координираних инспекцијских активности, којима управља
санитарна инспекција, односно пружања правне помоћи
санитарној инспекцији
Република Србија
ГРАД/ОПШТИНА ____________
Градска/Општинска управа
_____________________________
Број: _______________________
Датум: ________________. године
ЗАПИСНИК
Доказни поступак је изведен дана _________________. године, са почетком у
________часова, у ______________________________________________, који послује у
саставу____________________________са седиштем у____________________________
бр.______, МБ______________, ПИБ_________________, у оквиру усклађених и
координираних инспекцијских активности, којима управља санитарна инспекција, односно
пружања правне помоћи санитарној инспекцији у поступцима инспекцијског надзора који
за предмет имају спровођење општих, посебних и ванредних противепидемијских мера, у
складу са чл. 6, 8, 9, 10, 10а, 10б и 13. (где је ванредна ситуација у општини) Уредбe о мерама
за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20,
152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21,
60/21, 64/21 и 69/21), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима
у затвореном и отвореном простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбе о радном
времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током
трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Доказни поступак је извео ___________ инспектор:
3. ________________________________ Број службене легитимације: ______
Доказни поступак је изведен у присуству ________________________________:
1.________________________________, Број службене легитимације: ________.
2. ________________________________, Број службене легитимације: ________.
Надзирани субјекат је:
 Регистровани;  Нерегистровани;  Правно лице;  Предузетник;
Пословно име и назив:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Решење о регистрацији:___________________________________, од __________ године.
Заступник/Одговорно лице:
_____________________________од оца_____________, рођен___________са станум у
____________ул._______________________бр.______ЛК____________ЈМБГ____________
________функција______________________________________________________________
Контакт: тел:________________, Е-mail:__________________________________________
Доказни поступак је изведен у присуству одговорног или запосленог лица:
______________________________________________________________________________
О доказном поступку је обавештено и одговорно лице: ______________________________
Доказни поступак је изведен на основу: члана 117. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) у вези са чланом 24.
Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/2016) и чланом 5. став 2, чланом
11. и чланом 30. ст.1. и 3. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15, 44/18 – др. закон и 95/18).
Доказни поступак је изведен: По акту санитарне инспекције - замолнице за извођење
доказа пред замољеним органом, односно за пружање правне помоћи у управним стварима
санитарној инспекцији у контроли придржавања прописаних противепидемијских мера,
ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,
бр. ___________________ од ______________________, и акту ___________ (републичке)
инспекције бр. ____________ од ______________, ради координације пружања правне
помоћи санитарној инспекцији у оквиру послова из делокруга ове републичке инспекције
поверених јединици локалне самоуправе, у складу са чланом 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору у вези са чланом 47. Закона о државној управи („Службени гласник
РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон). Ова инспекција приликом
извођења доказа има овлашћења која има санитара инспекција у доказном поступку.
Надзирани субјекат није обавештен јер постоје разлози за неодложно поступање или
оправдану бојазан да би обавештавање могло умањити остваривање циља инспекцијског
надзора, у оквиру кога ова инспекција изводи доказе као замољени орган, односно
отклањање опасности по живот и здравље људи.
Доказни поступак је почео предузимањем прве радње инспектора с тим циљем, уз
предочавање замолнице и акта ____________ (републичке) инспекције.
Предмет: Извођење доказа у погледу спровођења општих, посебних и ванредних
противепидемијских мера за заштиту становништва од заразне болести COVID-19,
прописаних Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне
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болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21,
17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), Наредбом о
забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном
простору („Службени гласник РС“, бр.60/21) и Наредбом о радном времену и просторним
ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне
болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 60/21, 61/21 и 70/21).
Извођење доказа:
У пословном објекту се обавља делатност:
_____________________________________________________________________________.
1. Надзирани субјекат у затвореном и отвореном простору поштује радно време до _______
часа.
 Да Не
2. На улазу видно истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица
која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно
изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе
заштитне маске
 Да Не
3. У зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може
вити већа од 50% максималне попуњености,
 Да Не
4. Више од 500 лица може се окупити ако се за то окупљање претходно прибави дозвола
Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, као и приликом окупљања на
спортском догађају који је организован у оквиру регистрованих званичних такмичења, с
тим што број присутних лица приликом спортског догађаја који се одржава на отвореном
простору не може да буде већи од 50% капацитета објекта у коме се спортски догађај
одржава, односно од 30% капацитета када се спортски догађај одржава у затвореном
простору.
 Да Не
5. Одређено је лице одговорно за непосредну примену мера личне заштите од инфекције (за
правна лица и предузетнике који имају до троје запослених лица)
 Да Не
6. Одређено је лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске
(корона редар - за правна лица и предузетнике који имају троје и више запослених лица), а
уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500
квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за
корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј. излазу и на сваких 250 квадратних метара
налази по један корона редар.
 Да Не
7. Корона редар обавезно носи видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози
морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар)
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 Да Не
8. Уколико објекат има више улаза и излаза, буду одређена и видљиво обележена који су
улазна, а који излазна врата
 Да Не
9. У објекту одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да
се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни
правци кретања од улаза до излаза
 Да Не
10. На улазу у објекат постављене и користе се дезобаријере
 Да Не
11. Сви запослени у наведеном објекту надзираног субјекта носе маске, тако да маска
прекрива уста, нос и браду.
 Да Не
12.У отвореном делу тераси/башти обезбеђена је, физичка и социјална дистанца/удаљеност
између столова од 2,0 м.
 Да Не
13. Корисници услуга (гости), у отвореном делу/башти/отвореној тераси, у моменту
контроле одржавају физичку дистанцу/удаљеност од 2,0 м.
 Да Не
14. Обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора,
намештаја и руку запослених.
 Да Не
15. Обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга.
 Да Не
16. Обезбеђена је текућа топла и хладна вода, као и прибор и опрема за одржавање хигијене
руку запослених и корисника услуга.
 Да Не
17. У просторијама за услуживање у затвореном делу обезбеђено је, удаљеност између
столова од 2,0 м, а у случају мањег растојања од 2,0м између корисника, пружање услуга
је уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере.
 Да Не
18. У просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог
броја лица у просторији, тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице.
 Да Не
Ако је не, колико лица је присутно ____________.
О изведеним доказима сачињен је фотографски/видео запис (по потреби).
Примедбе на записник
Записник је прочитан и надзирани субјекат на њега нема /има примедби.
Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примедбе на овај записник у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема овог записника.
Одлука по примедбама, ако су стављене: __________________________________________
______________________________________________________________________________
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Записник је сачињен у ___ истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
надзираном субјекту, други примерак доставиће се ______________ (републичкој)
инспекцији, ради доствљања Министарству здравља, Сектору за инспекцијске послове –
надлежном санитарном инспектору за Град Београд/__________ управни округ _________,
ради доношења одлуке у овој управној ствари, а трећи примерак је намењен за потребе ове
инспекције.
Записник сачињен у ____________, дана____________. године, у ________часова.
Записник уручен у ____________, дана _____________. године, у ________часова.
Надзирани субјекат/присутно лице:
______________________________

___________ инспектор:
__________________________

Прилог:
- фотографије (ако су сачињенe)
- видео снимак (ако је сачињен)
- друго (ако постоји)
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Модел записника о канцеларијском инспекцијском надзору
санитарне инспекције, који је састављен поводом записника
достављеног од друге инспекције/другог органа
Република Србија
Министарство здравља
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију
_______________________
(управни округ)
Број: ________________
Датум: ___________. године
____________________
(град/општина)
ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Састављен ________. године у просторијама _______________ у поступку редовног/ванредног
канцеларијског надзора, поводом записника бр. _______________ од ________. године, који је
овој инспекцији доставило/а _________________ (назив инспекције, односно органа).
Предмет инспекцијског надзора: Контрола придржавања прописаних противепидемијских
мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Надзирани субјекат: _________________________________________________________
Канцеларијски инспекцијски надзор поводом достављеног записника спроводи се у поступку
непосредног одучивања, у коме се од странке се не узима изјава и не води испитни поступак,
односно без изјашњавања странке, у складу са чланом 104. и чланом 11. став 2. Закона о
општем управном поступку. Налог за инспекцијски надзор доставиће се надзираном субјекту
истовремено са овим записником. Санитарна инспекција поступа на овај начин с обзиром да
је _________________ (назив друге инспекције, односно органа), у оквиру усклађеног –
координираног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији, у
складу са Ходограмом и закључцима Радне групе за координацију републичких инспекција у
контроли мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2, претходно покренула и спровела поступак теренског инспекцијског надзора, у коме је
учествовао и изјаснио се надзирани субјекат и у коме је та инспекција предузела потребне
радње у поступку, извела доказе и нашла да је надзирани субјекат повредио Закон о заштити
становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 68/2020), Уредбу о
мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр.
66/ 2020, 93/ 2020, 94/2020, 100/ 2020, 109/ 2020, 111/ 2020, 120/ 2020, 122/ 2020 и 126//2020) и
Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и
отвореном простору („Службени гласник РС“, бр. 100/2020 и 111/2020), као прописе чију
примену надзире ова инспекција, па је о стању које је затекла саставила записник број:
_________ од ________, којег је доставила овој инспекцији, ради предузимања радњи и мера
из делокруга ове инспекције.
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(Алтернатива за налог: Поступак се спроводи без налога за инспекцијски надзор, у складу са
чланом 16. став 8. Закона о инспекцијском надзору, зависно од конкретних околности, у ком
случају се то наводи у записнику.)
Изведени докази:
1) увид у записник _______________ (назив инспекције, односно органа) бр. _______________
од ________. године, са припадајућим прилозима.
Инспектор је записник ___________ примио у складу са чланом 30. ст. 1. и 3. Закона о
инспекцијском надзору у вези са чланом 5. став 2. и чланом 11. овог закона и чланом 117.
Закона о општем управном поступку. Записник је сачињен у поступку спроведеном по
службеној дужности. Инспектор оцењује да је примљени записник јавна исправа, у складу са
чланом 118. став 1. Закона о општем управном поступку у вези са чланом чланом 30. став 1. и
чланом 35. Закона о инспекцијском надзору, која доказује оно што се у њој утврђује, сагласно
члану 118. став 2. Закона о општем управном поступку. Примљени записник не садржи/садржи
прилоге, и то: __________________________ (навести прилоге, ако их записник садржи,
попут: фотографија, видео снимка, других аката итд).
Надзирани субјекат није/је ставио примедбе на примљени записник, о којима је одлучила
________/ова инспекција, тако што није/је прихватила примедбе (напомена: прилагодити
текст сагласно конкретним околностима, предузетим радњама и сачињеним актима).
Увидом у примљени записник са припадајућим прилозима и актима, утврђују се следеће
чињенице: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Опис откривених незаконитости:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Управне мере:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Правни основ:
_______________________________________________________________________
На основу утврђеног чињеничног стања, инспектор ће, у складу са чланом 73. став 2. тачка 14)
Закона о заштити становништва од заразних болести, чланом 42. став 1. Закона о
инспекцијском
надзору
и
чланом
179.
Закона
о
прекршајима,
против
_________________________ поднети прекршајном суду у ______________, као стварно и
месно надлежном суду, захтев за покретање прекршајног поступка због основане сумње да је
радњама окривљеног/окривљених извршен прекршај из члана __ став __ у вези са чланом __
став __ Закона о заштити становништва од заразних болести / Уредбе о мерама за спречавање
и сузбијање заразне болести COVID-19.
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Записник _______________ (назив инспекције, односно органа) бр. _______________ од
________. године, са припадајућим прилозима и актима, чини прилог овог записника.
__________ инспектор
Достављено:
- надзираном субјекту
- прекршајном суду у прилогу захтева за покретање прекршајног поступка
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Модел решења комуналног инспектора о отклањању незаконитости
и неправилности у вршењу поверених послова инспекцијског
надзора над применом мера личне заштите од инфекције
Република Србија
Град/Општина ___________________________
Градска/Општинска управа
Секретаријат/Сектор/Одељење/Одсек/Група ____________________
(Комунална инспекција)
Број: ________________
Датум: ___________. године
На основу члана 73. став 4. у вези са ставом 3. а у вези са чланом 46а став 4. Закона о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и
136/20), члана 27. став 5. и члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) и члана 136. став 1. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),
_________________ (име и презиме), комунални инспектор, службена легитимација број:
___________________, у поступку редовног/ванредног теренског инспекцијског надзора над
применом мера личне заштите од инфекције у случају проглашења епидемије од већег
епидемиолошког значаја ширих размера, ради сузбијања и спречавање ширења заразне
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, у објекту/простору ______________,
адреса ____________, у коме се обавља _______ делатност/активност __________, који
припада / којим управља надзирани субјекат ___________________, са седиштем у
________________,
матични
број:
________________________,
ПИБ:
__________________________,
одговорно
лице:
_______________________
из
_______________, _______________ (функција одговорног лица), доноси
РЕШЕЊЕ
1. Налаже се надзираном субјекту _________________________________
(идентификациони елементи) да у објекту _______________________ отклони следеће
незаконитости и неправилности у примени мера личне заштите од инфекције:
1) ________________________________, тако што ће ___________________________;
2) ________________________________, тако што ће ___________________________;
3) ________________________________, тако што ће ___________________________.
(Опис налога за предузимањем, обуставом или трпљењем неке радње
Рок: без одлагања, а најкасније у року од ________ дан(а) од пријема овог решења.
2. Надзирани субјекат ће обавестити комуналну инспекцију о извршењу овог решења и
доставити доказе о томе у року од ________________________________.
3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
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Образложење
У поступку редовног / ванредног теренског инспекцијског надзора над применом мера
личне заштите од инфекције у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког
значаја ширих размера, ради сузбијања и спречавање ширења заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2, у објекту/простору ______________, адреса ____________, у
коме се обавља _______ делатност/активност __________, који припада / којим управља
надзирани субјекат ___________________, са седиштем у ________________, матични број:
________________________, ПИБ: __________________________, одговорно лице:
_______________________ из _______________, _______________ (функција одговорног
лица), комунални инспектор је утврдио следеће чињенице:
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- ...
О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и утврђеном чињеничном
стању сачињен је записник бр. _____________________од _________. године.
Ове чињенице утврђене су увиђајем комуналног инспектора, односно његовим
непосредним опажањем на лицу места, у складу са чланом 21. став 1. тачка 5) Закона о
инспекцијском надзору и чланом 133. Закона о општем поступку. Ради документовања ових
чињеница, сачињени су фото и видео записи, који су приложени записнику, у складу са чланом
21. став 1. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору и чланом 133. став 4. Закона о општем
поступку. Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа
посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у смислу чл.
10. и 116. Закона о општем управном поступку и члана 21. Закона о инспекцијском надзору.
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 2. тачка 19) одређује лину
заштиту од инфекције као дужност сваког појединца да предузима мере личне заштите
сопственог здравља и живота у складу са природом болести, а услед непридржавања којих
може доћи до угрожавања здравља и живота других лица од заразне болести. Овај закон у
члану 46а прописује да мере личне заштите од инфекције подразумевају такво чињење или
уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од
заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења личних заштитних
средстава у складу са природом болести, одређено понашање у затвореном и/или на отвореном
простору, на јавним и приватним окупљањима и друге прописане мере личне заштите којим
се спречава или сузбија ширење заразне болести. Правна лица и предузетници који обављају
делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности
ради примене ових мера личне заштите од инфекције, као и да одреде лице одговорно за
непосредну примену тих мера. Утврђено је да су мере личне заштите од инфекције усмерене
на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време проглашене
епидемије, дужна да примењују сва лица, у складу са прописима.
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Закон о заштити становништва од заразних болести предвиђа да мере личне заштите од
инфекције, врсту личних заштитних средстава, простор, објекте и услове коришћења тих
средстава, обавезе физичких и правних лица која обављају делатност или која користе или
бораве у тим објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од значаја
за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или сузбијања ширења заразне
болести, прописује Влада. У том погледу, Влада је донела Уредбу о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20,
109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 и 138/20 – у даљем тексту: Уредба), којом се одређују
одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.
Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном
болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20 ... 116/20), коју је донела Влада на основу члана
6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести, проглашена је болест COVID19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од
интереса за Републику Србију, а Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID19 („Службени гласник РС“, број 37/20), коју је донео министар здравља на основу члана 6.
став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести, проглашена је епидемија заразне
болести COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике
Србије.
Чланом 46а став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести прописано је
да контролу спровођења мера личне заштите врши санитарна инспекција, а у случају
епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, поред
санитарне инспекције, контролу спровођења мера личне заштите врше и комунална
инспекција и комунална милиција, у складу са овим законом, као поверене послове. Истим
законом у члану 73. став 3. прописано је да инспекцијски надзор над применом мера из члана
46а овог закона, поред санитарне инспекције Министарства здравља, у случају проглашења
епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, као поверени посао врши и
јединица локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне
самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контролу над применом мера
из члана 46а овог закона врши и преко комуналне милиције.
Полазећи од утврђеног чињеничног стања, комунални инспектор је утврдио да
надзирани субјекат у објекту у коме је извршен инспекцијски надзор није испунио обавезе које
се односе на мере личне заштите од инфекције, прописане чланом 46а Закона о заштити
становништва од заразних болести и чл. _______ Уредбе.
Тиме је комунални инспектор, узимајући у обзир утврђене чињенице и све околности
случаја које указују на висок ризик од настанка озбиљне штете по здравље људи, утврдио да
постоји неопходност неодложног предузимања хитних мера ради отклањања, као и
спречавања непосредне опасности по живот и здравље људи, у складу са чланом 27. став 5.
Закона о инспекцијском надзору.
Следствено изложеном, комунални инспектор, на основу члана 73. став 4. у вези са
ставом 3. а у вези са чланом 46а став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести,
члана 27. став 5. и члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору и члана 136. став 1. Закона
о општем управном поступку, овим решењем надзираном субјекту наложио је мере за
отклањање утврђених незаконитости и неправилности у примени мера личне заштите од
инфекције. Чланом 27. став 5. Закона о инспекцијском надзору прописано је да инспектор
може без одлагања донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости, без
претходног указивања на незаконитост и остављања рока за отклањање незаконитости и
штетних последица и испуњавање прописаних обавеза, ако то налаже неопходност
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предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по, између
осталог, живот или здравље људи.
Дејство ових мера почиње од дана пријема овог решења, са обавезом извршења без
одлагања, а најкасније у року од ________ дан(а) од пријема овог решења. У складу са чланом
41. Закона о инспекцијском надзору, надзирани субјекат ће обавестити ову инспекцију о
извршењу
овог
решења
и
доставити
доказе
о
томе
у
року
од
________________________________.
Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 75.
став 5. у вези са чланом 46а став 4. и чланом 73. став 3. Закона о заштити становништва од
заразних болести, а у вези са чланом 51. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/218 - др. закон), као и чланом 39. став 3. Закона
о инспекцијском надзору и чланом 155. став 2. Закона о општем управном поступку.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу
министру здравља у року од осам дана од дана достављања овог решења. Жалба се може
изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира републичком административном таксом у
износу од 480 динара, сагласно Тарифном броју 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03 ... 98/20) и уплаћује се на рачун буџета Републике
Србије бр. ______________________________________ - Републичке административне таксе.
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси се прилаже уз жалбу. Жалба изјављена
на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 75. став 5. у вези са чланом
46а став 4. и чланом 73. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести, а у вези
са чланом 51. став 1. Закона о државној управи, као и чланом 39. став 3. Закона о
инспекцијском надзору и чланом 155. став 2. Закона о општем управном поступку.
Комунални инспектор
_________________________
Прилози:
- __________________
Достављено:
- надзираном субјекту
- у списе предмета
- архиви
- __________ (други надлежни или заинтересовани орган, организација или субјекат, у
складу са законом)
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Модел решења комуналног инспектора о налагању да се испразни
објекат/простор и да се забрани обављање делатности у
објекту/простору, у вршењу поверених послова инспекцијског
надзора над применом прописаних противепидемијских мера –
доношење усменог решења и писаног решења у законском року
Република Србија
Град/Општина ___________________________
Градска/Општинска управа
Секретаријат/Сектор/Одељење/Одсек/Група ____________________
(Комунална инспекција)
Број: ________________
Датум: ___________. године
На основу члана 73. став 8. у вези са са чланом 46а став 4. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и
Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и
отвореном простору („Службени гласник РС“, бр. 100/20, 111/20 и 133/20), члана 75. став 2. у
вези са чланом 46а став 2 и чланом 73. став 3. Закона о заштити становништва од заразних
болести, а у вези са чланом 51. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/218 - др. закон), члана 37. ст. 3. и 4. у вези са ставом 1.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)
и члана 140. и члана 143. у вези са чланом 136. став 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), _________________ (име
и презиме), комунални инспектор, службена легитимација број: ___________________, у
поступку редовног/ванредног теренског инспекцијског надзора над применом мера личне
заштите од инфекције у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја
ширих размера, ради сузбијања и спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, у објекту/простору ______________, адреса ____________, у коме се
обавља _______ делатност/активност __________, који припада / којим управља надзирани
субјекат ___________________, са седиштем у _______________________, матични број:
_________________________________, ПИБ: _______________________________, одговорно
лице: __________________________ из _______________, _______________ (функција
одговорног лица), дана _________ донео је усмено решење, па у року од ___ дана од доношења
усменог решења доноси писано решење, и то
РЕШЕЊЕ
1. Налаже се да се испразни објекат/простор ___________________________________
(идентификациони елементи) јер постоје разлози хитности због непосредног угрожавања
живота и здравља људи / у коме је дошло до кршења прописаних мера у време трајања
епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи
супротно прописима.
Рок: одмах.
2. Забрањује се обављање делатности у објекту/простору из тачке 1. диспозитива овог
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решења.
Рок трајања: док надлежни орган _____________ не предузме прописане мере, а
најдуже на 72 сата.
(Напомена: управне мере из тач. 1. и 2. диспозитива овог решења могу се изрећи заједно,
односно кумулативно или алтернативно, зависно од конкретних чињеница и околности)
3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
4. Ово решење извршно је даном његовог доношења у усменом облику - дана
_____________.
Образложење
У поступку редовног / ванредног теренског инспекцијског надзора над применом мера
личне заштите од инфекције у случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког
значаја ширих размера, ради сузбијања и спречавање ширења заразне болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CoV-2, у објекту/простору ______________, адреса ____________, у
коме се обавља _______ делатност/активност __________, који припада / којим управља
надзирани субјекат ___________________, са седиштем у ________________, матични број:
________________________, ПИБ: __________________________, одговорно лице:
_______________________ из _______________, _______________ (функција одговорног
лица), комунални инспектор је утврдио следеће чињенице:
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________;
- ...
О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и утврђеном чињеничном
стању сачињен је записник бр. _____________________од _________. године.
Ове чињенице утврђене су увиђајем комуналног инспектора, односно његовим
непосредним опажањем на лицу места, у складу са чланом 21. став 1. тачка 5) Закона о
инспекцијском надзору и чланом 133. Закона о општем поступку. Ради документовања ових
чињеница, сачињени су фото и видео записи, који су приложени записнику, у складу са чланом
21. став 1. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору и чланом 133. став 4. Закона о општем
поступку. Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа
посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у смислу чл.
10. и 116. Закона о општем управном поступку и члана 21. Закона о инспекцијском надзору.
Закон о заштити становништва од заразних болести у члану 2. тачка 19) одређује лину
заштиту од инфекције као дужност сваког појединца да предузима мере личне заштите
сопственог здравља и живота у складу са природом болести, а услед непридржавања којих
може доћи до угрожавања здравља и живота других лица од заразне болести. Овај закон у
члану 46а прописује да мере личне заштите од инфекције подразумевају такво чињење или
уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од
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заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења личних заштитних
средстава у складу са природом болести, одређено понашање у затвореном и/или на отвореном
простору, на јавним и приватним окупљањима и друге прописане мере личне заштите којим
се спречава или сузбија ширење заразне болести. Правна лица и предузетници који обављају
делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности
ради примене ових мера личне заштите од инфекције, као и да одреде лице одговорно за
непосредну примену тих мера. Утврђено је да су мере личне заштите од инфекције усмерене
на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време проглашене
епидемије, дужна да примењују сва лица, у складу са прописима.
Закон о заштити становништва од заразних болести предвиђа да мере личне заштите од
инфекције, врсту личних заштитних средстава, простор, објекте и услове коришћења тих
средстава, обавезе физичких и правних лица која обављају делатност или која користе или
бораве у тим објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од значаја
за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или сузбијања ширења заразне
болести, прописује Влада. У том погледу, Влада је донела Уредбу о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20,
109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 и 138/20 – у даљем тексту: Уредба), којом се одређују
одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.
Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном
болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/20 ... 116/20), коју је донела Влада на основу члана
6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести, проглашена је болест COVID19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од
интереса за Републику Србију, а Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID19 („Службени гласник РС“, број 37/20), коју је донео министар здравља на основу члана 6.
став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести, проглашена је епидемија заразне
болести COVID-19, епидемијом од већег епидемиолошког значаја – за територију Републике
Србије.
Забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору, ради
спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, уређена је
Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и
отвореном простору („Службени гласник РС“, бр. 100/20, 111/20 и 133/20 – у даљем тексту:
Наредба).
Чланом 46а став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести прописано је
да контролу спровођења мера личне заштите врши санитарна инспекција, а у случају
епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја ширих размера, поред
санитарне инспекције, контролу спровођења мера личне заштите врше и комунална
инспекција и комунална милиција, у складу са овим законом, као поверене послове. Истим
законом у члану 73. став 3. прописано је да инспекцијски надзор над применом мера из члана
46а овог закона, поред санитарне инспекције Министарства здравља, у случају проглашења
епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, као поверени посао врши и
јединица локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне
самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контролу над применом мера
из члана 46а овог закона врши и преко комуналне милиције.
Чланом 73. став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести прописано је
да када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и здравља људи,
односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од већег
епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима,
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инспекцијски органи из овог члана – санитарна инспекција и комунална инспекција, која
обавља поверене послове инспекцијског надзора, могу усмено у складу са законом да нареде
мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова утврђених, односно
поверених овим законом, а нарочито: да наложе да се испразни објекат, односно простор у
коме је дошло до кршења прописаних мера и да забране обављање делатности у објекту,
односно простору у коме је дошло до кршења мере док надлежни орган не предузме прописане
мере, а најдуже на 72 сата.
Чланом 75. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести прописано је
да предузимање изузетно хитних мера ради отклањања непосредне опасности по живот и
здравље људи, санитарни инспектор може наредити и усменим решењем, у складу са законом,
а чланом 51. став 1. Закона о државној управи прописано је да при вршењу поверених послова
државне управе имаоци јавних овлашћења имају иста права и дужности као органи државне
управе.
Закон о општем управном поступку у члану 140. прописује да се решење доноси у
писаном облику (електронски или папирни документ), а изузетно у усменом облику, а у члану
143. став 1. да се усмено решење доноси кад се предузимају хитне мере у јавном интересу, да
би се, између осталог, отклонила непосредна опасност по живот или здравље људи.
Закон о инспекцијском надзору у члану 37. став 4. прописује да је, у случају налагања
мера и радњи усменим решењем, инспектор дужан без одлагања сачини службену белешку о
наложеној мери, као и да у року од три дана од дана изрицања усменог решења, донесе писано
решење.
Полазећи од утврђеног чињеничног стања, комунални инспектор је утврдио да
надзирани субјекат у објекту у коме је извршен инспекцијски надзор није испунио обавезе које
се односе на мере личне заштите од инфекције, прописане чланом 46а Закона о заштити
становништва од заразних болести, чл. _______ Уредбе и Наредбом, те да постоје разлози
хитности због непосредног угрожавања живота и здравља људи, односно да је посреди случаје
непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од већег епидемиолошког значаја
ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима.
Тиме је комунални инспектор, узимајући у обзир утврђене чињенице и све околности
случаја које указују на висок ризик од настанка озбиљне штете по здравље људи, утврдио да
постоји неопходност неодложног предузимања хитних мера ради отклањања, као и
спречавања непосредне опасности по живот и здравље људи, у заштити јавног интереса.
Следствено изложеном, комунални инспектор, на основу цитираних законских
одредаба и прописаних овлашћења, донео је усмено решење, којим је наложио да испразни
предметни објекат/простор и забранио обављање делатности у овом објекту/простору, како је
то ближе описано у тач. 1. и 2. диспозитива овог решења. О изрицању усменог решења без
одлагања је сачињена службена белешка.
Дејство ових мера почело је одмах, даном доношења усменог решења - дана
_____________, односно постало је извршно даном доношења у усменом облику, са обавезом
извршења без одлагања, у складу са чланом 201. Закона о општем управном поступку, којим
је прописано да усмено решење може да се изврши одмах, без доношења решења о извршењу,
у вези са чланом 190. став 2. тачка 3) овог закона, којим је прописано да решење првостепеног
органа постаје извршно обавештавањем странке, ако жалба не одлаже извршење решења.
У складу са чланом 37. став 4. Закона о инспекцијском надзору, комунални инспектор,
у року од ___ дана од дана изрицања усменог решења, донео је ово писано решење.
Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 75.
став 5. у вези са чланом 46а став 4. и чланом 73. став 3. Закона о заштити становништва од
заразних болести, а у вези са чланом 51. став 1. Закона о државној управи, чланом 201. Закона
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о општем управном поступку, као и чланом 39. став 3. Закона о инспекцијском надзору и
чланом 155. став 2. Закона о општем управном поступку.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу
министру здравља у року од осам дана од дана достављања овог решења. Жалба се може
изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира републичком административном таксом у
износу од 480 динара, сагласно Тарифном броју 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03 ... 98/20) и уплаћује се на рачун буџета Републике
Србије бр. ______________________________________ - Републичке административне таксе.
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси се прилаже уз жалбу. Жалба изјављена
на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом 75. став 5. у вези са чланом
46а став 4. и чланом 73. став 3. Закона о заштити становништва од заразних болести, а у вези
са чланом 51. став 1. Закона о државној управи, чланом 201. Закона о општем управном
поступку, као и чланом 39. став 3. Закона о инспекцијском надзору и чланом 155. став 2. Закона
о општем управном поступку.
Комунални инспектор
_________________________
Прилози:
- __________________
Достављено:
1. надзираном субјекту
2. у списе предмета
3. архиви
4. __________ (други надлежни или заинтересовани орган, организација или субјекат, у
складу са законом)

68

Образац прекршајног налога
Правилник о обрасцу прекршајног налога („Службени гласник РС“, број 13/14), који је
донет на основу члана 171. став 3. Закона о прекршајима
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Модел писаног отправка усменог решења
Република Србија
___________________________ (орган)
___________________________ (организациона јединица)
Број: ________________
Датум: ___________. године
____________________
(град/општина)
На основу члана __. став __. Закона о ____________________ („Службени гласник
РС“, бр. _________) (посебан закон), члана 37. ст. 3. и 4. у вези са ставом 1. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) и
члана 143. у вези са чланом 136. став 1. и чланом 140. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), _________________
(име и презиме), _______________ инспектор, службена легитимација број:
___________________, у поступку редовног/ванредног теренског инспекцијског надзора
над
применом
_____________________________,
према
надзираном
субјекту _____________________________________ (идентификациони елементи) (у
даљем тексту: надзирани субјекат), дана _______________ донео је усмено решење, па у
року од ___ дана од доношења усменог решења доноси писано решење, и то
РЕШЕЊЕ
1. Налаже се надзираном субјекту да _______________________________________
____________________________________________________________________________.
Рок: одмах.
2. Забрањује се надзираном субјекту да _____________________________________
_____________________________________________________________________________.
Рок трајања: ____________________________________________________________.
(Напомена: управне мере из тач. 1. и 2. диспозитива овог решења могу се изрећи заједно,
односно кумулативно или алтернативно, зависно од конкретних чињеница и околности)
3. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
4. Ово решење извршно је даном његовог доношења у усменом облику - дана
_____________.
Образложење
У поступку редовног/ванредног теренског инспекцијског надзора над применом
_________________________, у објекту ______________, адреса ____________, у коме се
обавља _________ делатност/активност __________, који припада/којим управља
надзирани субјекат ___________________, са седиштем у ________________, матични број:
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________________________, ПИБ: __________________________, одговорно лице:
_______________________ из _______________, _______________ (функција одговорног
лица), ________________ инспектор је утврдио следеће чињенице:
- ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и утврђеном
чињеничном стању сачињен је записник бр. _____________________од _________. године.
Ове чињенице утврђене су увиђајем ______________ инспектора, односно његовим
непосредним опажањем на лицу места, у складу са чланом 21. став 1. тачка 5) Закона о
инспекцијском надзору и чланом 133. Закона о општем поступку. Ради документовања ових
чињеница, сачињени су фото и видео записи, који су приложени записнику, у складу са
чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору и чланом 133. став 4. Закона о
општем поступку.
Закон о ________________ (посебан закон) у члану __. став __ прописује __________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Даље, у члану ____ овог закона прописано је да ____________________________________
_____________________________________________________________________________.
Правилником о ________________________ у чл. ____ прописано је ____________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Полазећи од утврђеног чињеничног стања, __________ инспектор је утврдио да
надзирани субјекат у објекту у коме је извршен инспекцијски надзор није испунио обавезе
које се односе на ________________________________, прописане чланом __ став __ Закона
о _____________________________ (посебан закон), са ближим уређењем у чл. _______
Правилника о __________________________, односно да је посреди непридржавање
прописаних обавеза које се односе на ___________________________________________,
чиме
постоје
разлози
хитности
због
непосредног
угрожавања
_______________________________ (нпр. живота и здравља људи, имовине),.
Тиме је ________________ инспектор, узимајући у обзир утврђене чињенице и све
околности случаја које указују на висок степен ризика од настанка озбиљне штете по
__________________, утврдио да постоји неопходност неодложног предузимања хитних
мера,
ради
отклањања,
као
и
спречавања
непосредне
опасности
по
___________________________________________________ (нпр. живота и здравља људи,
имовину), у заштити јавног интереса.
Закон о општем управном поступку у члану 140. прописује да се решење доноси у
писаном облику (електронски или папирни документ), а изузетно у усменом облику, а у
члану 143. став 1. да се усмено решење доноси кад се предузимају хитне мере у јавном
интересу, да би се, између осталог, отклонила непосредна опасност по живот или здравље
људи или имовину.
Закон о инспекцијском надзору у члану 37. став 3. прописује да, изузетно, инспектор
може мере наложити изрицањем усменог решења, када оцени да се на тај начин отклања
непосредна опасност по живот и здравље људи, имовину веће вредности, животну средину
72

или биљни или животињски свет, а у ставу 4. да је, у случају налагања мера и радњи
усменим решењем, инспектор дужан без одлагања сачини службену белешку о наложеној
мери, као и да у року од три дана од дана изрицања усменог решења, донесе писано решење.
Следствено изложеном, ______________ инспектор, на основу цитираних законских
одредаба и прописаних овлашћења, донео је усмено решење, којим је наложио надзираном
субјекту да ________________________________________________________ и забранио
надзираном субјекту да _______________________________________________, како је то
ближе описано у тач. 1. и 2. диспозитива овог решења. О изрицању усменог решења без
одлагања је сачињена службена белешка.
Одлука у поступку донета је непосредним одлучивањем, у складу са чланом 104.
став 1. тачка 3) и став 2. Закона о општем поступку.
Дејство ових мера почело је одмах, даном доношења усменог решења - дана
_____________, односно постало је извршно даном доношења у усменом облику, са
обавезом извршења без одлагања, у складу са чланом 201. Закона о општем управном
поступку, којим је прописано да усмено решење може да се изврши одмах, без доношења
решења о извршењу, у вези са чланом 190. став 2. тачка 3) овог закона, којим је прописано
да решење првостепеног органа постаје извршно обавештавањем странке, ако жалба не
одлаже извршење решења.
У складу са чланом 37. став 4. Закона о инспекцијском надзору, ____________
инспектор, у року од ___ дана од дана изрицања усменог решења, донео је ово писано
решење.
Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у складу са чланом __.
став__. Закона о __________________, чланом 201. Закона о општем управном поступку,
као и чланом 39. став 3. Закона о инспекцијском надзору и чланом 155. став 2. Закона о
општем управном поступку.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу
_________________ у року од ________ дана од дана достављања овог решења. Жалба се
може изјавити и усмено на записник. Жалба се таксира републичком административном
таксом у износу од 480 динара, сагласно Тарифном броју 6. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03 ... 98/20) и уплаћује се на
рачун буџета Републике Србије бр. ______________________________________ Републичке административне таксе. Доказ о уплаћеној републичкој административној
такси се прилаже уз жалбу. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење, у
складу са чланом __. став__. Закона о __________________, чланом 201. Закона о општем
управном поступку, као и чланом 39. став 3. Закона о инспекцијском надзору и чланом 155.
став 2. Закона о општем управном поступку.
______________ инспектор
Прилози:
- __________________
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Замолница за извођење доказа пред замољеним органом пружање правне помоћи у поступку инспекцијског надзора
Република Србија
____________________ (орган)
____________________ (организациона јединица)
Број: ________________________________
Датум: ___________________. године
___________________________ (место)

_____________________________________________________
(орган/организациона јединица/инспекција – замољени орган)
__________________
(адреса)
Предмет: Замолница за извођење доказа пред замољеним органом - пружање правне
помоћи у поступку инспекцијског надзора

Поштовани,
Пред овим органом - ______________ инспекцијом у току је поступак инспекцијског
надзора по службеној дужности, који за предмет има проверу законитости и безбедности
пословања
и
поступања
надзираног
субјекта
__________________________________________________ (идентификациони подаци) у
области _______________________, у складу са Законом о _____________________.
У току поступка, ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, указала
се потреба за извођењем доказа __________________________________ (навођење и опис
доказа којег је потребно извести у поступку – пример: увиђај у објекту, односно простору
који се налази на удаљеној локацији, односно увиђај ствари тамо где се ствар налази;
саслушање сведока који живи у другој јединици локалне самоуправе, а не може лично да
дође или ако би долазак проузроковао несразмерне трошкове и др).
Чланом 117. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је да орган који води поступак, по службеној
дужности или на предлог странке, може да одлучи да се доказни поступак изведе пред
замољеним органом, ако је извођење доказа пред органом који води поступак неизводљиво
или скопчано са несразмерним трошковима или великим губитком времена.
Чланом 5. став 2. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.
36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) и чланом 64. Закона о државној управи („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон) уређена је сарадња инспекције
са другим органима, односно сараадња органа државне управе.
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С обзиром да је је извођење доказа пред овим органом који води поступак
неизводљиво / скопчано са несразмерним трошковима, односно великим губитком времена,
молимо да, у складу са наведеним законским одредбама, изведете доказ
_______________________________________________________________ (нпр. увиђајем на
наведеној локацији, саслушањем именованог сведока и др).
У извођењу доказног поступка по овој замолници било би потребно предузети
следеће радње и водити рачуна о следећим околностима:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- ....
(опис радњи које је потребно да замољени орган спроведе у оквиру доказног
поступка и околности о којима треба да се води рачуна приликом извођења доказа – нпр.
потребно је саслушати сведока на одређене околности, које се наводе у замолници;
потребно је приликом увиђаја попунити одређене контролне листе, сачинити
фотографски или видео запис, који се прикључују записнику, као његов саставни део и др.)
Замољени орган приликом извођења доказа има овлашћења која има овај орган у
доказном поступку.
О спроведеним радњама и изведеним доказима на основу ове замолнице, односно у
оквиру пружања правне помоћи овој инспекцији, молимо да сачините и овој инспекцији
доставите записник, заједно са прилозима који чине његов саставни део.
Ради потреба вођења поступка инспекцијског надзора, целисходно је наведене радње
доказног поступка извести у року од ________________________________.
У прилогу овог акта, ради припреме за извођење доказа, достављамо вам следеће
акте: _________________________________________________________ (акти који се
достављају замољеном органу, ради припреме за извођење доказа).
С поштовањем,
____________________
__________ инспектор
Прилог:
- ___________
- ___________
- ___________
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