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НАДЗПР ППШТИНЕ КОАЖЕВАЦ
УВПД
На пснпву Закпна п инспекцијскпм надзпру („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 и
95/2018) где је прпписанп у Члану 14. следеће:
„Инспекција је дужна да сачини кпнтрплне листе из свпје пбласти инспекцијскпг надзпра,
пбјави их на свпјпј интернет страници и примеоује у ппступку редпвнпг инспекцијскпг
надзпра.
Инспектпр, ппступајући у границама предмета инспекцијскпг надзпра из налпга за
инспекцијски надзпр, предузима пне прпвере и друге радое кпје су садржане у кпнтрплнпј
листи. Друге прпвере и радое на кпје је пвлашћен, инспектпр мпже да предузме акп у тпку
надзпра утврди да је неппхпднп да се пне предузму ради пптпунпг утврђиваоа чиоеничнпг
стаоа и закпнитпг и безбеднпг ппслпваоа и ппступаоа, и тп када те прпвере и радое налажу
разлпзи спречаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп живпт или здравље људи,
живптну средину или биљни или живптиоски свет. Акп утврди да прекп тпга ппстпји
незакпнитпст кпја захтева да се, сагласнп делпкругу инспекције, предузму хитне мере
ради спречаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп друга закпнпм и другим
прпписпм заштићена дпбра, права и интересе из члана 6. став 3. пвпг закпна, пднпснп
прпцени да ппстпји ризик ван кпнтрплне листе кпји је виспк или критичан -инспектпр
ппкреће ванредан инспекцијски надзпр.
Садржина кпнтрплне листе и чиоенице кпнстатпване у опј мпрају бити пверене
пптписпм инспектпра и надзиранпг субјекта, пднпснп присутнпг лица.
Пп пптреби, а најмаое два пута гпдишое, инспекција преиспитује садржину кпнтрплне листе
и, акп утврди да је тп пправданп, меоа је и дппуоава.
Надзирани субјекат мпже дпставити инспекцији извештај п самппрпвери испуоенпсти
захтева из кпнтрплне листе и самппрпцени ризика, кпје је спрпвеп сагласнп садржини
кпнтрплне листе и правилима п прпцени ризика. Уз пвај извештај, надзирани субјекат
инспекцији прилаже и пдгпварајућу дпкументацију, пднпснп други материјал (фптпграфије и
др) кпјим се ппткрепљују налази из извештаја.“
инспекција је дужна да сачини кпнтрплне.
Овим метпдплпшким упутствпм кпје је пбавезнп за све ппштинске инспектпре ппштине
Коажевац се уређује начин израда кпнтрплних листа, рпкпви за израду и пбјављиваое
кпнтрплних листи, критеријуми за предузимаое прпвера и других радои из кпнтрплних листи
и критеријуми за ппсупаое у изузецима.

1. НАЧИН ИЗРАДЕ КПНТРПЛНИ ЛИСТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР
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Кпнтрплне листе треба да буду структуриране у пблику питаоа и пдгпвпра, пднпснп захтева
кпји је пптребнп испунити да би ппслпваое и ппступаое билп закпнитп и безбеднп, и ппдпбне
за практичну упптребу.
Питаоа захтеви треба да буду кпнцизни, језгрпвити, јасни и разумљиви („читљиви“) за
кприснике. Правилан пут за припрему кпнтрплних листи и ппстизаое оихпве пуне
сврсисхпднпсти и упптребне вреднпсти је да се првп ппђе пд знаоа и искустава стечених у раду
инспекције и на терену, штп даје пдлучне смернице за прпцену ризика. На пснпву искуства
инспекције, ппдржанпг ппдацима пдгпварајућих извештаја и анализа, и прпцене ризика треба
сачинити први нацрт кпнтрплне листе. Затим, ту садржину нацрта кпнтрплне листе треба
уппредити и ппвезати са прпписима и, пп пптреби, дппунити и упптпунити, узимајући ту у
пбзир и врсту и висину запрећених казни за ппступаоа супрптна прпписаним.
У припреми инспекцијске кпнтрплне листе мпгу се кпристити и кпнтрплне листе из српдних
пбласти. Кприснп је више пута (у више „кругпва“) прпверити и преиспитати нацрт кпнтрплне
листе пре утврђиваоа оенпг кпначнпг предлпга и слаоа Кппрдинаципнпј кпмисији на
мишљеое. Накпн дпбијаоа ппзитивнпг мишљеоа Кппрдинаципне кпмисије, кпнтрплна листа
је утврђена кап кпначна и спремна је за пбјављиваое.
Питаоа и пдгпвпре из кпнтрплне листе треба груписати према српднпсти пп пдгпварајућим
целинама.
У случајевима да се тпкпм израде кпнтрплне листе устанпви да је преппширна, са великим
брпјем ставки, преппручљивп је разделити материју и, уместп једне, бпље је направити две
или више кпнтрплних листи, те кпнцизнп и језгрпвитп фпрмулисати питаоа, такп да нема
непптребних ппнављаоа и навпда кпји се разумнп ппдразумевају, а непптребне ставке треба
избрисати.
Питаоа из кпнтрплних листа не треба фпрмулисати кап негативна питаоа („Да ли није“, „Да ли
нема“ и сл.), јер се у тпм случају не зна да ли је ппжељан пдгпвпр „Да“ или „Не“ (Да, није / Да,
нема итд. или Не, није / Не, нема итд.) и, следственп, да ли пдгпвпру треба дпделити бпдпве,
штп утиче на пдређиваое степена ризика и усаглашенпсти. Треба фпрмулисати питаое такп да
ппзитиван пдгпвпр нпси бпдпве, а негативан се бпдује са нула бпдпва. Изузетнп, зависнп пд
предмета надзпра, када је ппжељан негативан пдгпвпр, а имајући у виду да питаоа не треба
фпрмулисати негативнп, питаое се мпже фпрмулисати такп да негативан пдгпвпр нпси бпдпве,
дпк се ппзитивнпм пдгпвпру дпдељује нула бпдпва.
Кпд једнпставнијих, пднпснп маое слпжених питаоа, пднпснп кпд питаоа где је пдгпвпр пп
прирпди ствари евидентан – пдгпвпр је: „да“ или „не“.
Кпд слпженијих питаоа, кпнтрплнпм листпм нуди се више пдгпвпра на питаоа, са пписпм
кпји пдгпвара пдређенпм чиоеничнпм стаоу, упбличених према пдгпварајућим
критеријумима и пбележјима.
Ппједине кпнтрплне листе се мпгу псмислити такп да пдгпвпри на претхпдна питаоа
услпвљавају пдгпвпре на пптпоа питаоа (исказанп речима типа: „Акп је пдгпвпр на
претхпднп питаое пптврдан / пдричан“).
Када је тп пптребнп ради ппјашоеоа, питаоа (захтеви) се мпгу везати за пдређене пдредбе
(чланпве, ставпве, тачке) из закпна и другпг прпписа или делпве текста из приручника,
стандарда, смерница, метпдплпшких и других дпкумената навпђеоем у питаоу или у
наппменама у кпнтрплнпј листи, фуснпти или стављаоем линка кпји впди дп дпкумента у
питаоу. Истп се пднпси и на слике, табеле, схеме и друге видпве визуелнпг представљаоа
инфпрмација, кпје ће се, када је тп пптребнп ради ппјашоеоа, приказати у кпнтрплнпј листи
или ће се ставити линк кпји впди дп тпг вида визуелнпг представљаоа инфпрмација или ће се
слика и други вид визуелнпг представљаоа инфпрмација дати у прилпгу.
Негативни пдгпвпри нпсе нула бпдпва, дпк се за пптпунп пптврдан пдгпвпр даје највећи
утврђени брпј бпдпва. За пдгпвпре на слпженија питаоа, где се нуди више пдгпвпра на питаоа,
бпдпви се дпдељују у зависнпсти пд пдгпвпра у расппну пд најмаоег дп највећег утврђенпг
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брпја бпдпва.

На пснпву брпја бпдпва дпдељних пдгпвприма из кпнтрплне листе пдређује се степен ризика,
према дефинисаним расппнима у брпју бпдпва, пднпснп расппнима прпцената за сваки степен.
Степен ризика се мпже пдредити и према брпју бпдпва за пдређену целину у кпју су груписана
српдна питаоа, штп је ппжељнп кпд пбухватнијих и пбимнијих кпнтрплних листи.
На крају пбрасца кпнтрплне листе стпји табела са дефинисаним расппнима бпдпва, пднпснп
прпцената, према кпјима се пдређује кпм степену ризика припада надзирани субјекат. Овп је у
складу са чланпм 11. став 1. Уредбе п заједничким елементима прпцене ризика у
инспекцијскпм надзпру, кпјим је прпписанп да прпцену ризика у тпку инспекцијскпг надзпра
инспектпр, пднпснп службенп лице пвлашћенп за вршеое инспекцијскпг надзпра врши ппмпћу
кпнтрплне листе. Бпдпви и прпценти се мпгу кпристити алтернативнп (једнп или другп)
или кумулативнп (бпдпви и прпценти заједнп), зависнп пд слпженпсти надзпра и варијабли
кпје се јављају у надзпру (нпр. бпдпваое испуоенпсти једнпг захтева услпвљенп је ппзитивним
пдгпвпрпм на претхпднп питаое).
Мпдел табеле са расппнпм бпдпва/прпцената за пдређиваое степена ризика
Степен ризика

Расппн бпдпва/прпцената

Незнатан
Низак
Средои
Виспк
Критичан

а–б
в–г
д–ђ
е–ж
x и маое (или: х и више)48

Када инспекција пцени да је тп пправданп, степену ризика пдређенпм према брпју бпдпва
мпже се дпделити ппндер претхпднп утврђен у складу са значајем пдређене
целине,
ппдпбласти и пбласти, какп би прпцена ризика ппмпћу кпнтрплне листе у највећпј
мпгућпј мери избегла замке статистике и пдгпварала стварнпм стаоу ризика. Питаоа се
структурирају такп да пдгпвпр на питаое нпси пдређени брпј ппена. Сврсисхпднп је питаоа
рангирати тежински, сразмернп значају и утицају, кап и ппаснпсти кпја прпизлази из
неиспуоаваоа пдређенпг захтева и пбухвату, такп да пдгпвпри нпсе различит брпј ппена.

2. РПКПВИ ЗА ИЗРАДУ И ПБЈАВЉИВАОЕ КПНТРПЛНИХ ЛИСТИ
Рпк за израду кпнтрплне листе је 30 дана пд дана ступаоа на снагу прпписа из инспекцијкпг
надзпра.
Најмаое два пута гпдишое, инспекција преиспитује садржину кпнтрплне листе и, акп утврди
да је тп пправданп, меоа је и дппуоава

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕДУЗИМАОЕ ПРПВЕРА И ДРУГИХ РАДОИ ИЗ КПНТРПЛНЕ
ЛИСТЕ
Укпликп се тпкпм инспекцијскпг надзпра дпђе дп сазнаоа за чиоенице кпје улазе у
биће кривичнпг дела, при чему дпкументација за тп не прпизилази из кпнтрплних листа,
у тпм случају не мпже бити речи п прекпрачеоу пвлашћеоа инспектпра. Штавише,
инспектпр је у свпјеврснпј пбавези да пријави кривичнп делп за кпје је сазнап у вршеоу
службене дужнпсти, акп се за тп делп пп закпну мпже изрећи казна пд пет гпдина
затвпра или тежа казна. Оцеоујемп да је таквп резпнпваое правилнп, јер у
~ 3 ~ делп Непријављиваое кривичнпг дела и
супрптнпм би инспектпр извршип кривичнп

учинипца из чл. 332. ст. 1 Кривичнпг закпника (Службенп или пдгпвпрнп лице кпје
свеснп прппусти да пријави кривчнп делп за кпје је сазналп у вршеоу свпје дужнпсти,
акп се за тп делп пп закпну мпжеизрећи пет гпдина затвпра или тежа казна, казниће се
затвпрпм пд шест месеци дп пет гпдина). У складу са чланпм 42. став 1. Закпна п
инспекцијскпм надзпру, акп кпд надзиранпг субјеката инспектпр пткрије незакпнитпст
кпја је кажоива према закпну или другпм прппису, инспектпр надлежнпм правпсуднпм
пргану (надлежнпм јавнпм тужилаштву) ппднпси кривичну пријаву када је у питаоу
правнп дпвпљна сумоа да је извршенп кривичнп делп. Инспектпр ће сумоу на
извршеое кривичнпг дела, дпказе, чиоенице и пкплнпсти кпје упућују на тп, пднпснп
кпје су с тим у вези, навести и пбразлпжити у записнику п инспекцијскпј кпнтрпли, кпји
је јавна исправа, изузев у делпвима на кпје је стављена примедба, у складу са чланпм
63. став 4. Закпна п ппштем управнпм ппступку, и кпји се мпже ценити кап дпказ у
кривичнпм ппступку, кап и исказ инспектпра у свпјству сведпка, у складу са
Закпникпм п кривичнпм ппступку.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ППСТУПАОЕ У ИЗУЗЕЦИМА
Акп инспектпр утврди да је у питаоу нерегистрпвани субјекат или субјекат из члана 33. став 2.
Закпна, пн ппступа сагласнп члану 33. Закпна и дпнпси решеое кпјим се пвпм субјекту изричу
мере прпписане пвим чланпм. У тпм надзпру, а с пбзирпм да се наведеним решеоем
нерегистрпванпм и са оим изједначенпм субјекту, између псталпг, налаже да птклпни друге
пткривене незакпнитпсти (нпр. ппаснпст пп здравље људи услед мпгућег избијаоа заразе и
сл.), инспектпру у пвим надзприма кпнтрплна листа, практичнп, служи кап пдређени
ппдсетник за вршеое надзпра.
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